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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/772 

av 21. November 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 med hensyn til forebyggende 

helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, og om oppheving av 

delegert forordning (EU) nr. 1152/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003(1), særlig artikkel 19 nr. 1 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 576/2013 fastsetter dyrehelsekrav som gjelder ved ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. 

Framfor alt fastsetter den regler for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer til medlemsstatene. 

Forordningen fastsetter også at det ved behov kan vedtas forebyggende helsetiltak gjennom delegerte rettsakter, for å 

bekjempe andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies som sannsynligvis vil spre seg på grunn av forflytning av disse 

dyrene. Disse tiltakene skal bygge på tilstrekkelige, pålitelige og validerte vitenskapelige opplysninger og stå i forhold 

til den risikoen for folke- eller dyrehelsen som er forbundet med spredning av disse sykdommene og infeksjonene via 

forflytning av hunder, katter eller ildrer over landegrensene. 

2) Dessuten skal kategoriseringen av medlemsstatene ut fra retten til å anvende disse forebyggende helsetiltakene bygge på 

overholdelse av visse krav til dyrehelsetilstand i landet og til systemene for overvåking og rapportering av visse andre 

sykdommer eller infeksjoner enn rabies. 

3) Forordning (EU) nr. 576/2013 fastsetter også at hunder, katter eller ildrer som forflyttes til medlemsstatene, skal følges 

av et identifikasjonsdokument som blant annet bekrefter samsvar med eventuelle forebyggende helsetiltak mot andre 

sykdommer eller infeksjoner enn rabies som er vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

4) Infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder faller inn under kategorien av andre sykdommer eller 

infeksjoner enn rabies som det kreves forebyggende tiltak for å bekjempe, som skal vedtas av Kommisjonen ved hjelp 

av en delegert rettsakt i samsvar med forordning (EU) nr. 576/2013. Echinococcus multilocularis er en bendelorm som 

på larvestadiet forårsaker alveolær ekinokokkose, en zoonotisk sykdom som anses som en av de mest alvorlige 

parasittære sykdommene i ikke-tropiske områder. Der sykdommen er etablert i Europa, omfatter parasittens 

overføringssyklus vanligvis ville rovdyr, særlig rødrev, som hovedverter og smågnagere som mellomverter. 

5) Tamme hunder og katter som oppholder seg utendørs, kan sporadisk pådra seg infeksjonen når de jager infiserte 

gnagere. Ifølge dagens kunnskap bidrar imidlertid katter i liten grad til å opprettholde livssyklusen til Echinococcus 

multilocularis, og det er ikke rapportert om at ildrer har fungert som hovedverter. Til tross for løpende overvåking er det 

foreløpig ikke påvist infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hovedverter i Irland, Malta, Finland og Det forente 

kongerike.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 28.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2019 av 10. juli 2019 

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

(1) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1. 
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6) Ettersom forflytning av tamme hovedverter der infeksjonen er i inkubasjon eller har brutt ut, anses som en viktig 

innføringsvei, anbefales det å behandle hunder før de innføres til land der det ikke er registrert funn av parasitten, og der 

det finnes mottakelige hoved- og mellomverter som gjør at Echinococcus multilocularis vil kunne gjennomføre 

livssyklusen sin, for å redusere risikoen for at infeksjonen innføres til slike land gjennom forflytning av hunder. 

7) Kommisjonen vedtok delegert forordning (EU) nr. 1152/2011(1) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 998/2003(2) for å sikre fortsatt vern av Irland, Malta, Finland og Det forente kongerike, som hevdet å være frie for 

parasitten Echinococcus multilocularis som følge av at de hadde anvendt nasjonale regler fram til 31. desember 2011 i 

samsvar med artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003. Delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 har forblitt i kraft etter 

at forordning (EF) nr. 998/2003 ble opphevet og erstattet av forordning (EU) nr. 576/2013. 

8) I henhold til forordning (EU) nr. 1152/2011 skal Kommisjonen ta forordningen opp til ny vurdering senest fem år etter 

ikrafttredelsen på bakgrunn av den vitenskapelige utviklingen når det gjelder infeksjon med Echinococcus 

multilocularis hos dyr, og framlegge resultatene av vurderingen for Europaparlamentet og Rådet. Det skal særlig 

vurderes om de forebyggende helsetiltakene er forholdsmessige og vitenskapelig begrunnet. I den forbindelse ba 

Kommisjonen om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)(3). 

9) Resultatene av Kommisjonens vurdering viser at delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 gir en tilstrekkelig ramme for 

et effektivt vern av medlemsstater som hevder å være frie for parasitten Echinococcus multilocularis. Det bør derfor tas 

hensyn til hovedbestemmelsene i delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 i denne forordning. Særlig bør rettidig og 

dokumentert behandling av hunder med et effektivt godkjent eller lisensiert veterinærpreparat før forflytning til 

medlemsstater som har vist kontinuerlig fravær av parasitten, eller til medlemsstater som har lav prevalens, og som i et 

strengt begrenset tidsrom har gjennomført et program for utryddelse av parasitten hos den mottakelige 

dyrepopulasjonen, samt vilkårene for å gi unntak fra denne behandlingen, innarbeides i denne forordning. 

10) Dessuten finnes det ifølge EFSAs uttalelse om infeksjon med Echinococcus multilocularis hos dyr(3) ingen bevis for at 

hunder kan opprettholde livssyklusen til Echinococcus multilocularis der det ikke forekommer rødrev. I medlemsstater 

der hunder rapporteres som eneste mulige hovedvert, kan derfor ikke infeksjonen med Echinococcus multilocularis bli 

etablert. 

11) Innføring av avføring fra smittede hunder gjennom forflytning av hunder fra endemiske områder til medlemsstater der 

infeksjonen ikke kan bli etablert, utgjør imidlertid en risiko for infeksjon hos mennesker i disse områdene som ellers 

ikke hadde vært til stede, og som kan reduseres ved å anvende forebyggende helsetiltak på hunder som føres inn til slike 

medlemsstater. For å ha rett til å anvende slike forebyggende helsetiltak bør imidlertid medlemsstater som hevder at de 

ikke har rødrev som kan være bærere av parasitten Echinococcus multilocularis, regelmessig framlegge bevis for dette 

ved å gjennomføre et program for tidlig påvisning av forekomst av rødrev i noen del av medlemsstaten. 

12) I vurderingen framheves også viktigheten av overvåking i medlemsstater som hevder å være frie for parasitten. Det ble 

konkludert med at visse sider ved overvåkingen bør revurderes. De nåværende reglene om overvåking i delegert 

forordning (EU) nr. 1152/2011 bør derfor tilpasses. 

13) I artikkel 14 nr. 1 i rådsdirektiv 92/65/EØF(4) angis hvilke opplysninger som skal inngå i den dokumentasjonen en 

medlemsstat skal framlegge for å få godkjent et obligatorisk program for å utrydde sykdommen. Det bør fastsettes at 

disse opplysningene tas inn i denne forordning. 

14) Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr bør brukes ved utarbeiding av erklæringene fra 

medlemsstater som hevder at deres territorium er fritt for parasitten Echinococcus multilocularis.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder (EUT L 296 

av 15.11.2011, s. 6). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF (EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1). 

(3) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4373.pdf 

(4) 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 (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 
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15) Malene for dyreidentifikasjonsdokumenter bør brukes til å dokumentere de forebyggende helsetiltakene. 

16) For å garantere rettssikkerhet er det nødvendig å oppheve delegert forordning (EU) nr. 1152/2011. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordning fastsetter regler for bruk av forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus 

multilocularis hos hunder beregnet på ikke-kommersiell forflytning til hele eller deler av territoriet til visse medlemsstater. 

Artikkel 2 

Regler for kategorisering av medlemsstater ut fra retten til å anvende forebyggende helsetiltak 

1. Medlemsstatene kan søke Kommisjonen om å bli kategorisert med hensyn til forebyggende helsetiltak på vilkårene 

fastsatt i nr. 2, 3 og 4. 

2. Dersom en medlemsstat kan dokumentere at infeksjon med parasitten Echinococcus multilocularis ikke er blitt etablert 

fordi vill rødrev ikke finnes på noen deler av dens territorium, skal den framlegge dokumentasjon for Kommisjonen på at 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den har i tre sammenhengende tolvmånedersperioder før søknadsdatoen gjennomført et nasjonalt observasjonsprogram som 

beskriver 

i) teknikkene som gjør det mulig å påvise en art, typen og hyppigheten av de gjennomførte undersøkelsene, de ulike 

kategoriene av aktører som har vært involvert, og registreringen av undersøkelsesresultatene, 

ii) framgangsmåtene for å overvåke gjennomføringen av programmet. 

b) Den har ikke registrert forekomst av vill rødrev på noen del av sitt territorium. 

3. Dersom en medlemsstat kan dokumentere at ville hovedverter som kan være bærere av parasitten Echinococcus 

multilocularis, forekommer på hele eller deler av dens territorium, og at det ikke er registrert infeksjon med denne parasitten 

hos disse dyrene, skal den framlegge dokumentasjon for Kommisjonen på at minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den har i samsvar med framgangsmåtene for egenerklæring fastsatt i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for 

landdyr erklært at hele eller deler av dens territorium er fritt for infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville 

hovedverter, og det er fastsatt regler om at infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter er meldepliktig 

i henhold til nasjonal rett. 

b) Den har i løpet av de siste 15 årene før søknadsdatoen, uten å ha anvendt et patogenspesifikt overvåkingsprogram, ikke 

registrert noen tilfeller av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter, forutsatt at følgende vilkår har 

vært oppfylt i de siste ti årene før søknadsdatoen: 

i) Det har vært regler på plass om at infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter er meldepliktig i 

henhold til nasjonal rett. 

ii) Det har vært et system på plass for tidlig påvisning av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter. 

iii) Det har vært egnede tiltak på plass for å hindre innføring av parasitten Echinococcus multilocularis via tamme 

hovedverter. 

iv) Det er ikke kjent at infeksjon med Echinococcus multilocularis har vært etablert hos ville hovedverter på 

medlemsstatens territorium.  
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c) Den har i tre sammenhengende tolvmånedersperioder før søknadsdatoen gjennomført et patogenspesifikt overvåkings-

program som oppfyller kravene i vedlegg I til denne forordning, og har ikke registrert noen tilfeller av infeksjon med 

Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter, og slike tilfeller er meldepliktige i henhold til nasjonal rett. 

4. Dersom en medlemsstat har utarbeidet et obligatorisk program for å utrydde infeksjon med Echinococcus multilocularis 

hos ville hovedverter innenfor en fastsatt tidsramme for hele eller deler av sitt territorium, skal den framlegge dokumentasjon 

for Kommisjonen som særlig redegjør for 

a) de fastsatte reglene om at infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter er meldepliktig i henhold til 

nasjonal rett, 

b) fordelingen av infeksjonen på dens territorium, 

c) begrunnelsen for å gjennomføre programmet, der sykdommens betydning for mennesker og dens innvirkning på 

folkehelsen tas i betraktning, 

d) det geografiske området der programmet skal gjennomføres, 

e) framgangsmåtene for overvåking av programmet, herunder i hvilken grad jegere skal delta i gjennomføringen av det, 

f) de tiltakene som skal treffes dersom resultatene av prøver utført i henhold til programmet er positive. 

Artikkel 3 

Rett til å anvende forebyggende helsetiltak 

1. Etter å ha gjennomgått en medlemsstats søknad i samsvar med artikkel 2 nr. 1 skal Kommisjonen fastslå om 

medlemsstaten med hensyn til hele eller deler av sitt territorium overholder reglene som ligger til grunn for kategoriseringen, og 

skal i så fall føre opp medlemsstaten eller de aktuelle delene av dens territorium på den relevante listen som skal opprettes i 

samsvar med framgangsmåten i artikkel 20 i forordning (EU) nr. 576/2013. 

2. En medlemsstat eller de delene av den som er oppført på listen nevnt i nr. 1, har rett til å anvende de forebyggende 

helsetiltakene fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 4 

Vilkår som skal oppfylles for å beholde retten til å anvende forebyggende helsetiltak 

1. Medlemsstater i kategorien som overholder reglene fastsatt i artikkel 2 nr. 2 for hele sitt territorium, skal beholde retten til 

å anvende de forebyggende helsetiltakene dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) De har et nasjonalt observasjonsprogram på plass for å påvise vill rødrev. 

b) De underretter umiddelbart Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved påvisning av vill rødrev i løpet av hver 

tolvmåneders observasjonsperiode. 

c) De avlegger rapport til Kommisjonen om resultatene av det nasjonale programmet nevnt i bokstav a) innen 31. mai etter 

utgangen av hver tolvmåneders observasjonsperiode. 

2. Medlemsstater i kategorien som overholder reglene fastsatt i artikkel 2 nr. 3 for hele eller deler av sitt territorium, skal 

beholde retten til å anvende de forebyggende helsetiltakene dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) De har fastsatt regler om at infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter er meldepliktig i henhold til 

nasjonal rett. 

b) De har et system på plass for tidlig påvisning av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter. 

c) De gjennomfører et patogenspesifikt program for overvåking av ville hovedverter som er utarbeidet og blir gjennomført i 

samsvar med kravene i vedlegg I.  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/5 

 

d) De underretter umiddelbart Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved påvisning av parasitten Echinococcus 

multilocularis i prøver tatt fra ville hovedverter i løpet av hver tolvmåneders overvåkingsperiode. 

e) De avlegger rapport til Kommisjonen om resultatene av det patogenspesifikke overvåkingsprogrammet nevnt i bokstav c) 

innen 31. mai etter utgangen av hver tolvmåneders overvåkingsperiode. 

3. Medlemsstater i kategorien som overholder reglene fastsatt i artikkel 2 nr. 4 for hele eller deler av sitt territorium, skal 

beholde retten til å anvende de forebyggende helsetiltakene i høyst fem sammenhengende tolvmåneders overvåkingsperioder 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) De har fastsatt regler om at infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter er meldepliktig i henhold til 

nasjonal rett. 

b) De har et system på plass for tidlig påvisning av infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter. 

c) Etter de første to sammenhengende tolvmåneders overvåkingsperiodene siden starten på det obligatoriske 

utryddelsesprogrammet fastsatt i artikkel 2 nr. 4 

i) gjennomfører de et patogenspesifikt program for overvåking av ville hovedverter som er utarbeidet og blir gjennomført 

i samsvar med kravene i vedlegg I, 

ii) underretter de umiddelbart Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved påvisning av parasitten Echinococcus 

multilocularis i prøver tatt fra ville hovedverter i løpet av hver tolvmåneders overvåkingsperiode, 

iii) avlegger de rapport til Kommisjonen om resultatene av det patogenspesifikke overvåkingsprogrammet nevnt i punkt i) 

innen 31. mai etter utgangen av hver tolvmåneders overvåkingsperiode. 

4. Medlemsstater som omhandlet i nr. 3 skal beholde retten til å anvende de forebyggende helsetiltakene også etter høyst fem 

sammenhengende tolvmåneders overvåkingsperioder dersom de har inngitt en søknad til Kommisjonen som dokumenterer at 

reglene som ligger til grunn for kategoriseringen fastsatt i artikkel 2 nr. 3 bokstav c), er overholdt for hele eller deler av deres 

territorium, inntil Kommisjonen har fastslått i samsvar med artikkel 3 at de overholder disse reglene for hele eller deler av sitt 

territorium. 

Artikkel 5 

Manglende overholdelse av vilkårene i artikkel 4 

1. Medlemsstater i kategorien som overholder reglene fastsatt i artikkel 2 nr. 2, har ikke lenger rett til å anvende de 

forebyggende helsetiltakene på hunder som forflyttes til deres territorium, dersom 

a) vilkåret fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ikke lenger er oppfylt, eller 

b) minst én vill rødrev er påvist i løpet av observasjonsperiodene på tolv måneder nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og den 

berørte medlemsstaten ikke har inngitt en søknad til Kommisjonen som dokumenterer overholdelse av reglene som ligger til 

grunn for kategoriseringen fastsatt i artikkel 2 nr. 3 bokstav c), for hele eller deler av sitt territorium, eller 

c) rapporten nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav c) ikke er framlagt for Kommisjonen innen den fastsatte fristen. 

2. Medlemsstater i kategorien som overholder reglene fastsatt i artikkel 2 nr. 3, har ikke lenger rett til å anvende de 

forebyggende helsetiltakene på hunder som forflyttes til deres territorium eller til deler av deres territorium dersom 

a) noen av vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a), b) og c) ikke lenger er oppfylt, eller 

b) infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter er påvist i løpet av overvåkingsperiodene nevnt i artikkel 

4 nr. 2 bokstav d), eller 

c) rapporten nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav e) ikke er framlagt for Kommisjonen innen den fastsatte fristen. 

3. Medlemsstater i kategorien som overholder reglene fastsatt i artikkel 2 nr. 4, har ikke lenger rett til å anvende de 

forebyggende helsetiltakene på hunder som forflyttes til deres territorium eller til deler av deres territorium dersom 

a) noen av vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 4 nr. 3 bokstav c) i) ikke lenger er oppfylt, eller  
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b) infeksjon med Echinococcus multilocularis hos ville hovedverter er påvist i løpet av overvåkingsperiodene nevnt i artikkel 

4 nr. 3 bokstav c) ii), eller 

c) rapporten nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav c) iii) ikke er framlagt for Kommisjonen innen den fastsatte fristen, eller 

d) det obligatoriske utryddelsesprogrammet fastsatt i artikkel 2 nr. 4 er avsluttet og den berørte medlemsstaten ikke har inngitt 

en søknad til Kommisjonen som dokumenterer at reglene som ligger til grunn for kategoriseringen fastsatt i artikkel 2 nr. 3 

bokstav c), er overholdt for hele eller deler av dens territorium. 

4. I tilfellene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal Kommisjonen tilpasse listen over medlemsstater nevnt i artikkel 3. 

Artikkel 6 

Forebyggende helsetiltak 

1. Eieren eller personen med fullmakt som definert i artikkel 3 bokstav c) og d) i forordning (EU) nr. 576/2013 skal sikre at 

hunder som forflyttes til territoriet eller til deler av territoriet til en medlemsstat som omhandlet i artikkel 3 i denne forordning, 

har gjennomgått en behandling mot kjønnsmodne og ikke kjønnsmodne, tarmlevende former av parasitten Echinococcus 

multilocularis. 

2. Behandlingen nevnt i nr. 1 skal gjennomføres høyst 120 timer og minst 24 timer før det planlagte tidspunktet for innførsel 

av hunden til denne medlemsstatens territorium eller til deler av det, i samsvar med nr. 3 og 4 i denne artikkel. 

3. Behandlingen nevnt i nr. 1 skal bestå i at en veterinær gir dyret et veterinærpreparat 

a) som inneholder en passende dose 

i) praziqvantel eller 

ii) andre farmakologisk aktive stoffer som alene eller i kombinasjon har vist seg å redusere angrepet av kjønnsmodne og 

ikke kjønnsmodne, tarmlevende former av parasitten Echinococcus multilocularis hos hunder minst like effektivt som 

praziqvantel, og 

b) som er tildelt 

i) en markedsføringstillatelse i samsvar med artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(1) eller artikkel 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2), eller 

ii) en godkjenning eller lisens fra vedkommende myndighet i avsendertredjestaten til hunden som skal forflyttes for ikke-

kommersielle formål. 

4. Behandlingen fastsatt i nr. 1 skal attesteres av 

a) den behandlende veterinæren, i det relevante avsnittet av det passet som er utarbeidet i samsvar med malen angitt i 

i) del 1 i vedlegg III til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013(3) når det gjelder ikke-kommersiell 

forflytning av hunder til territoriet eller deler av territoriet til en medlemsstat som omhandlet i artikkel 3 i denne 

forordning fra en annen medlemsstat, eller innførsel til en medlemsstat etter forflytning til eller transitt gjennom et 

territorium eller en tredjestat fra en medlemsstat, i samsvar med artikkel 27 bokstav b) i forordning (EU) nr. 576/2013, 

eller  

  

(1) 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). 

(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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 av 28. juni 2013 om modellen for identifikasjonsdokumentene for ikke-

kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer, om fastsettelse av lister over territorier og tredjestater og om krav til formatet til, 

utformingen av og språket i erklæringene som godtgjør samsvar med visse vilkår fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013 (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 109). 
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ii) del 3 i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 når det gjelder ikke-kommersiell forflytning av 

hunder til territoriet eller deler av territoriet til en medlemsstat som omhandlet i artikkel 3 i denne forordning fra et 

territorium eller en tredjestat oppført i del 1 i vedlegg II til nevnte gjennomføringsforordning, eller 

b) en offentlig veterinær på opprinnelsesterritoriet eller i opprinnelsestredjestaten, eller av en godkjent veterinær og deretter 

påtegnet av vedkommende myndighet på opprinnelsesterritoriet eller i opprinnelsestredjestaten, i det relevante avsnittet av 

det helsesertifikatet som er utarbeidet i samsvar med malen angitt i del 1 i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 577/2013, når det gjelder ikke-kommersiell forflytning av hunder til territoriet eller deler av territoriet til en medlemsstat 

som omhandlet i artikkel 3 i denne forordning fra et annet territorium eller en annen tredjestat enn de som er oppført i del 1 

i vedlegg II til nevnte gjennomføringsforordning. 

Artikkel 7 

Unntak fra anvendelsen av de forebyggende helsetiltakene 

1. Som unntak fra artikkel 6 kan en medlemsstat som omhandlet i artikkel 3 tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt 

territorium eller til deler av sitt territorium av hunder som ikke har gjennomgått de forebyggende helsetiltakene, forutsatt at 

hundene forflyttes direkte fra 

a) territoriet til en annen medlemsstat som omhandlet i artikkel 3 som overholder reglene som ligger til grunn for 

kategoriseringen fastsatt i artikkel 2 nr. 2, for hele sitt territorium, eller 

b) territoriet eller en del av territoriet til en annen medlemsstat som nevnt i artikkel 3 som overholder reglene som ligger til 

grunn for kategoriseringen fastsatt i artikkel 2 nr. 3, for hele eller deler av sitt territorium. 

2. Som unntak fra artikkel 6 nr. 2 kan en medlemsstat som omhandlet i artikkel 3 tillate ikke-kommersiell forflytning til sitt 

territorium eller deler av sitt territorium av hunder som har gjennomgått de forebyggende helsetiltakene fastsatt 

a) i artikkel 6 nr. 3 og artikkel 6 nr. 4 bokstav a) minst to ganger med et mellomrom på høyst 28 dager, og behandlingen 

deretter er gjentatt med jevne mellomrom på høyst 28 dager, 

b) i artikkel 6 nr. 3 og 4 minst 24 timer før innførselen og høyst 28 dager før de forlot medlemsstaten som omhandlet i artikkel 

3, og i så fall skal hundene føres inn i og forlate medlemsstaten gjennom et innreisested som er utpekt av medlemsstaten 

med henblikk på kontrollene nevnt i artikkel 34 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013. 

3. Medlemsstater som omhandlet i artikkel 3 som benytter seg av unntaket fastsatt i nr. 2, skal fastsette vilkårene for kontroll 

av slike forflytninger og offentliggjøre dem. 

Artikkel 8 

Oppheving 

Delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 8 får anvendelse fra 1. juli 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Krav til det patogenspesifikke overvåkingsprogrammet omhandlet i artikkel 2 nr. 3 bokstav c), artikkel 4 nr. 2 bokstav c) og 

artikkel 4 nr. 3 bokstav c) i) 

1. Det patogenspesifikke overvåkingsprogrammet skal, ved hjelp av egnet risikobasert eller representativ prøvetaking, 

utformes for å påvise parasitten Echinococcus multilocularis hos populasjonen av ville hovedverter i hver epidemiologisk 

relevant geografisk enhet i medlemsstaten eller en del av denne, dersom den forekommer i noen del av medlemsstaten med 

en prevalens på høyst 1 % med et konfidensnivå på minst 95 %. 

2. Det patogenspesifikke overvåkingsprogrammet skal beskrive målpopulasjonen av ville hovedverter, herunder dyretettheten, 

aldersstrukturen og den geografiske og kjønnsmessige fordelingen, idet det tas hensyn til den relative risikoen for infeksjon 

med parasitten Echinococcus multilocularis hos forskjellige arter og delpopulasjoner av målpopulasjonen av ville 

hovedverter. 

3. Det patogenspesifikke overvåkingsprogrammet skal bestå i at det i overvåkingsperioden på tolv måneder løpende samles 

inn prøver fra ville hovedverter, som skal analyseres ved hjelp av 

a) sedimentering og telling (SCT) eller en metode med tilsvarende følsomhet og spesifisitet, ved undersøkelse av 

tarminnhold med henblikk på å påvise parasitten Echinococcus multilocularis, eller 

b) polymerasekjedereaksjon (PCR) eller en metode med tilsvarende følsomhet og spesifisitet, ved undersøkelse av 

tarminnhold eller avføring med henblikk på å påvise artsspesifikk deoksyribonukleinsyre (DNA) fra vev eller egg av 

parasitten Echinococcus multilocularis. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell nevnt i artikkel 8 

Delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 3 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 7 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 7 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 3 bokstav a) Artikkel 2 nr. 3 bokstav a) 

Artikkel 3 bokstav b) Artikkel 2 nr. 3 bokstav b) 

Artikkel 3 bokstav c) Artikkel 2 nr. 3 bokstav c) 

Artikkel 4 Artikkel 2 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) Artikkel 4 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) Artikkel 4 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 5 nr. 3 bokstav a) Artikkel 4 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 5 nr. 3 bokstav b) Artikkel 4 nr. 3 bokstav c) 

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 4 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 6 bokstav a) Artikkel 5 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 6 bokstav b) Artikkel 5 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 6 bokstav c) Artikkel 5 nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 6 bokstav d) Artikkel 5 nr. 3 bokstav d) 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 6 nr. 1 og 2 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 6 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 3 bokstav a) Artikkel 6 nr. 4 bokstav a) i) 

Artikkel 7 nr. 3 bokstav b) Artikkel 6 nr. 4 bokstav b) 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 7 nr. 3 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 Artikkel 9 

Vedlegg I — 

Vedlegg II Vedlegg I 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/878 

av 18. juni 2018 

om vedtakelse av listen over medlemsstater eller deler av medlemsstaters territorium som overholder reglene for 

kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) 2018/772 med hensyn til anvendelse av 

forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell forflytning 

av kjæledyr og om oppheving av forordning (EF) nr. 998/2003(1), særlig artikkel 20, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 576/2013 fastsetter regler for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer til 

medlemsstatene. Ved artikkel 19 fastsettes framfor alt at det kan anvendes forebyggende helsetiltak for å sikre 

bekjempelse av andre sykdommer og infeksjoner enn rabies som kan spres gjennom forflytning av disse dyrene. 

2) Artikkel 19 i forordning (EU) nr. 576/2013 fastsetter også at det kan vedtas regler for kategorisering av medlemsstater 

eller deler av medlemsstater etter deres dyrehelsetilstand og deres overvåkings- og meldingssystemer med hensyn til 

visse andre sykdommer eller infeksjoner enn rabies. Medlemsstater eller deler av medlemsstater som oppfyller disse 

kategoriseringsreglene, kan føres opp på en liste som skal vedtas i henhold til artikkel 20 i nevnte forordning. 

3) I samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) nr. 576/2013 har Kommisjonen vedtatt delegert forordning (EU) 

2018/772(2), som tillater anvendelse av forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus 

multilocularis hos hunder, og som fastsetter reglene for kategorisering av medlemsstater eller deler av medlemsstater 

med hensyn til nevnte infeksjon samt vilkårene som medlemsstatene må oppfylle for å beholde retten til å anvende slike 

forebyggende helsetiltak. 

4) Kategoriseringsreglene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 omfatter de vilkårene som 

medlemsstatene må oppfylle for å kunne dokumentere enten at vill rødrev ikke finnes på deres territorium, eller, dersom 

ville hovedverter som kan være bærere av parasitten Echinococcus multilocularis, forekommer på hele eller deler av 

deres territorium, at det ikke er registrert infeksjon med Echinococcus multilocularis hos disse dyrene. Medlemsstater 

eller deler av medlemsstater som i samsvar med artikkel 20 i forordning (EU) nr. 576/2013 er oppført på en liste over 

medlemsstater som overholder disse kategoriseringsreglene, har rett til å anvende de forebyggende helsetiltakene fastsatt 

i delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 19.6.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2019 av 10. juli 2019 

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

(1) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 av 21. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, og om 

oppheving av delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 (EUT L 130 av 28.5.2018, s. 1). 

2020/EØS/76/02 
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5) Delegert forordning (EU) 2018/772 er ment å erstatte delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011(1), som 

inneholder lignende forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, og 

der Finland, Irland, Malta og Det forente kongerike er oppført som de medlemsstatene som har rett til å anvende disse 

tiltakene. Finland, Irland, Malta og Det forente kongerike har beholdt retten til å anvende disse forebyggende 

helsetiltakene i samsvar med vilkårene fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 fordi de løpende har 

dokumentert at parasitten Echinococcus multilocularis ikke finnes hos deres populasjoner av ville hovedverter, eller, for 

Maltas vedkommende, har dokumentert at det ikke finnes noen egnet populasjon av ville hovedverter på øya, og at 

parasitten Echinococcus multilocularis aldri er blitt påvist hos tamme hovedverter. 

6) Ifølge Den internasjonale naturvernunion finnes ikke vill rødrev i noen del av Malta. På grunnlag av dette og 

dokumentasjonen nevnt i betraktning 5) anses Malta for å overholde reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i 

delegert forordning (EU) 2018/772 for hele sitt territorium. Malta bør derfor føres opp som en medlemsstat som 

overholder disse kategoriseringsreglene for hele sitt territorium. 

7) En populasjon av ville hovedverter som kan være bærere av parasitten Echinococcus multilocularis, nemlig en 

populasjon av rødrev, finnes i hele Finland, Irland og Det forente kongerike. Siden 1. januar 2012 har alle de tre 

medlemsstatene gjennomført programmer for patogenspesifikk overvåking av sine rødrevpopulasjoner i samsvar med 

kravene i delegert forordning (EU) nr. 1152/2011, og ikke i noen av tilfellene er det registrert infeksjon med 

Echinococcus multilocularis hos disse populasjonene. Enhver forekomst av infeksjonen er meldepliktig i henhold til 

deres nasjonale rett. Det anses derfor at Finland, Irland og Det forente kongerike overholder reglene for kategorisering 

fastsatt i artikkel 2 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2018/772 for hele sitt territorium. Finland, Irland og Det forente 

kongerike bør derfor føres opp som medlemsstater som overholder disse kategoriseringsreglene for hele sitt territorium. 

8) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 er det fastsatt at delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 oppheves med 

virkning fra 1. juli 2018. For å unngå opphold i anvendelsen av forebyggende helsetiltak på hunder som innføres til 

Finland, Irland, Malta og Det forente kongerike, bør denne forordning tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende og få anvendelse fra 1. juli 2018. 

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 

Listen over medlemsstater som for hele sitt territorium overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i delegert 

forordning (EU) 2018/772, er angitt i del 1 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Listen over medlemsstater eller deler av medlemsstaters territorium som overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 

2 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2018/772, er angitt i del 2 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2018. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder (EUT L 296 

av 15.11.2011, s. 6). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

DEL 1 

Liste over medlemsstater som for hele sitt territorium overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i delegert 

forordning (EU) 2018/772 

ISO-landkode Medlemsstat 

MT MALTA 

DEL 2 

Liste over medlemsstater eller deler av medlemsstaters territorium som overholder reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 

nr. 3 i delegert forordning (EU) 2018/772 

ISO-landkode Medlemsstat Hele eller deler av territoriet 

FI FINLAND Hele territoriet 

GB DET FORENTE KONGERIKE Hele territoriet 

IE IRLAND Hele territoriet 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/387 

av 11. mars 2019 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) som et nytt 

næringsmiddel, om endring av betegnelsen på og de særlige kravene til merking av olje fra Schizochytrium 

sp. (ATCC PTA-9695) 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) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler 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 om at et nytt næringsmiddel 

godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/545(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 258/97(4) at olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) bringes i omsetning som 

et nytt næringsmiddel til bruk i en rekke næringsmidler. 

5) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032(5) ble godkjenningen av bruksområdet for olje fra 

mikroalgen Schizochytrium sp. (T18) som et nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283 utvidet til å 

gjelde frukt- og grønnsakpureer. 

6) Selskapet DSM Nutritional Products Europe innga 10. september 2018 en søknad til Kommisjonen om å endre vilkårene 

for bruk av det nye næringsmiddelet olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) i henhold til artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. Søknaden gjaldt utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-

9695) til frukt- og grønnsakpureer. 

7) Den foreslåtte utvidelsen av bruksområdet for det nye næringsmiddelet endrer ikke trygghetshensynene som lå til grunn 

for godkjenningen av utvidelsen av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. (T18) ved gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/1032 til frukt- og grønnsakpureer, og den utgjør heller ikke et trygghetsproblem. På bakgrunn av disse 

betraktningene er det foreslåtte utvidede bruksområdet i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

8) Selskapet DSM Nutritional Products Europe innga 10. september 2018 også en søknad til Kommisjonen om å 

godkjenne endringen av betegnelsen på og de særlige kravene til merking av olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-

9695) i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. Søknaden gjelder fjerning av angivelsen av stammen 

«(ATCC PTA 9695)» fra betegnelsen på det nye næringsmiddelet i EU-listen og fra merkingen av næringsmidler som 

inneholder det. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 12.3.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2019 av 10. juli 2019 

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) 2015/545 av 31. mars 2015 om tillatelse til å bringe olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. 

(ATCC PTA-9695) i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 

(EUT L 90 av 2.4.2015, s. 7). 

(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) 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 (EUT L 185 av 23.7.2018, s. 9). 
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9) Søkeren anser at endringen av betegnelsen på og kravene til merking av olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) 

er nødvendig fordi angivelsen av stammen «(ATCC PTA-9695)» på merkingen av næringsmidler som inneholder olje 

fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), ikke er forståelig eller relevant for forbrukerne. 

10) Det er fire oljer fra Schizochytrium sp. som for tiden er godkjent og oppført på EU-listen over nye næringsmidler. Olje 

fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) er imidlertid den eneste der stammen må angis i merkingen. Endringen av 

betegnelsen på og merkingen av olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) vil sikre samsvar med betegnelsene på 

og merkingen av alle oljer fra Schizochytrium sp. som er godkjent som nye næringsmidler, uten å ha negativ innvirkning 

på menneskers helse og forbrukerinteresser. 

11) Med hensyn til slettingen av stammen «(ATCC PTA 9695)» fra betegnelsen på det nye næringsmiddelet og fra de 

særlige kravene til merking av olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) bør ordlyden «(ATCC PTA 9695)» inngå 

i spesifikasjonene ettersom det er nødvendig for at det nye næringsmiddelet skal kunne identifiseres på riktig måte. 

Spesifikasjonene for posten «olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» i tabell 2 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

12) Kommisjonen anmodet ikke om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet i samsvar med 

artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283, ettersom en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. 

(ATCC PTA-9695), endringen av betegnelsen på og de særlige kravene til merking av olje fra Schizochytrium 

sp. (ATCC PTA-9695) og den påfølgende ajourføringen av EU-listen ikke antas å påvirke menneskers helse. 

13) 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 for stoffet olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) på EU-listen over godkjente nye næringsmidler, som er 

fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, 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 11. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Posten for olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) 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 

«Olje fra Schizochytrium 

sp. (ATCC PTA-9695) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye nærings-

middelet på merkingen av nærings-

midler som inneholder det, skal være 

«Olje fra mikroalgen Schizochytrium 

sp.» 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter 

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukterstatninger 

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 måltids-

erstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Næringsmidler til bruk ved krevende muskelak-

tivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær eller 

redusert forekomst av gluten i samsvar med 

kravene i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 828/2014 

Næringsmidler til spesielle medisinske formål 

som definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernæringsbehovene til 

personene som disse produktene er beregnet på 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 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 melkeprodukter-

statninger og melkebaserte drikker) 

80 mg/100 ml 

Morsmelkerstatning og tilskuddsblanding som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) nr. 609/2013 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn som fastsatt i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

200 mg/100 g  

Frukt-/grønnsakpuré 100 mg/100 g 

2) Posten for olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) i tabell 2 («Spesifikasjoner») skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Olje fra Schizochytrium 

sp. (ATCC PTA-9695) 

Det nye næringsmiddelet er framstilt fra stammen ATCC PTA-9695 av mikroalgen Schizochytrium sp. 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 3,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % 

Frie fettsyrer: ≤ 0,4 % 

Dokosapentaensyre (DPA) n-6: ≤ 7,5 % 

DHA-innhold: ≥ 35 %» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/388 

av 11. mars 2019 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet 2'-fukosyllaktose framstilt med 

Escherichia coli K-12 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) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler 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 gjennomførings-

rettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/376(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 258/97(4) at syntetisk 2'-fukosyllaktose bringes i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2201(5) godkjente i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97 at  

2'-fukosyllaktose framstilt med Escherichia coli stamme BL21 bringes i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens. 

6) Selskapet Glycom A/S («søkeren») underrettet 23. juni 2016 Kommisjonen i henhold til artikkel 5 i forordning (EF)  

nr. 258/97 om sin hensikt om å bringe 2'-fukosyllaktose framstilt ved mikrobiell gjæring med Escherichia coli stamme 

K-12 i omsetning. 

7) I nevnte underretning til Kommisjonen framla søkeren også en rapport utstedt 10. juni 2016 av vedkommende 

myndighet i Irland i henhold til artikkel 3 nr. 4 i forordning (EF) nr. 258/97, som, på grunnlag av vitenskapelig 

dokumentasjon framlagt av søkeren, konkluderte med at 2'-fukosyllaktose framstilt med Escherichia coli stamme K-12 i 

hovedsak tilsvarer syntetisk 2'-fukosyllaktose godkjent ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/376. 

8) Søkeren innga 16. august 2018 i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 en søknad til Kommisjonen 

om å endre spesifikasjonene for 2'-fukosyllaktose framstilt med Escherichia coli stamme K-12. Endringene gjelder en 

reduksjon av innholdet av 2'-fukosyllaktose fra 90 % til 83 %, og en økning av innholdet av mindre sakkarider i det nye 

næringsmiddelet, det vil si en økning i innholdet av D-laktose fra opp til 3,0 % til opp til 10,0 % og en økning i 

innholdet av difukosyl-D-laktose fra opp til 2,0 % til opp til 5,0 %. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 12.3.2019, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2019 av 10. juli 2019 

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) 2016/376 av 11. mars 2016 om tillatelse til å bringe 2'-O-fukosyllaktose i omsetning som 

en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 70 av 16.3.2016, s. 27). 

(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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2201 av 27. november 2017 om tillatelse til å bringe 2'-fukosyllaktose framstilt med 

Escherichia coli stamme BL21 i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 258/97 (EUT L 313 av 29.11.2017, s. 5). 
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9) For å sikre at det nye næringsmiddelets samlede renhetsgrad etter innføringen av ovennevnte endringer i spesifika-

sjonene er like høy som i den 2'-fukosyllaktose som er godkjent i dag, framstilt enten ved Escherichia coli stamme K12 

eller Escherichia coli stamme BL 21, foreslår søkeren også at det samlede innholdet av 2'-fukosyllaktose og mindre 

sakkarider (D-laktose, L-fukose, difukosyl-D-laktose og 2'-fukosyl-D-laktulose) i det nye næringsmiddelet skal være lik 

eller høyere enn 90,0 %. 

10) De foreslåtte endringene i spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet skyldes endringer i framstillingsprosessen ved 

at rensing gjennom krystallisering erstattes med spraytørking, som for tiden brukes ved framstilling av 2'-fukosyllaktose 

med Escherichia coli stamme BL21. Denne endringen i rensingen ved framstillingen av det nye næringsmiddelet krever 

økt bruk av D-laktose som gjæringssubstrat i framstillingen av 2'-fukosyllaktose, noe som forklarer den svake 

reduksjonen i innholdet av 2'-fukosyllaktose og den samtidige svake økningen i innholdet av D-laktose og difukosyl- 

D-laktose i det ferdige nye næringsmiddelet. Søkeren mener at de foreslåtte endringene i framstillingen er nødvendige 

for å redusere energi- og miljøvirkningene knyttet til framstilling av 2'-fukosyllaktose, og for å redusere kostnadene per 

produsert enhet. 

11) De foreslåtte endringene endrer ikke trygghetshensynene som lå til grunn for godkjenningen av 2'-fukosyllaktose 

framstilt med Escherichia coli stamme K-12. Spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet «2'-fukosyllaktose» bør 

derfor endres til det foreslåtte innholdet av 2'-fukosyllaktose, D-laktose, difukosyl-D-laktose og det foreslåtte samlede 

innholdet av 2'-fukosyllaktose og mindre sakkarider (D-laktose, L-fukose, difukosyl-D-laktose og 2'-fukosyl- 

D-laktulose). 

12) Opplysningene i søknaden gir et tilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå at de foreslåtte endringene av spesifikasjonene 

for det nye næringsmiddelet «2'-fukosyllaktose» er i samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283. 

13) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 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 

Posten for det nye næringsmiddelet 2'-fukosyllaktose, framstilt med Escherichia coli stamme K-12, på EU-listen over godkjente 

nye næringsmidler, som er fastsatt i artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283, og som foreligger i gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/2470, endres som angitt i 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 11. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

Posten for 2'-fukosyllaktose (mikrobiell kilde) i tabell 2 («Spesifikasjoner») skal lyde: 

«Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: α-L-fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranose 

Kjemisk formel: C18H32O15 

CAS-nr.: 41263-94-9 

Molekylvekt: 488,44 g/mol 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli K-12 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli BL21 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig pulver som framstilles ved en mikrobiell 

prosess. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 83 % 

D-laktose: ≤ 10,0 % 

L-fukose: ≤ 2,0 % 

Difukosyl-D-laktose: ≤ 5,0 % 

2'-fukosyl-D-laktulose: ≤ 1,5 % 

Summen av sakkarider (2'-fukosyllaktose, D-laktose, L-fukose, difukosyl-D-laktose, 

2'-fukosyl-D-laktulose): ≥ 90 % 

pH (20 C, 5 % løsning): 3,0–7,5 

Vann: ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 2,0 % 

Eddiksyre: ≤ 1,0 % 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 3 000 KDE/g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksiner: ≤ 10 EU/mg 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig pulver, og det flytende konsentratet (45 % ± 5 % w/v) er en fargeløs til 

svakt gulaktig, klar, vandig løsning. 2'-fukosyllaktose framstilles ved en mikrobiologisk prosess. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 90 % 

Laktose: ≤ 5,0 % 

Fukose: ≤ 3,0 % 

3-fukosyllaktose: ≤ 5,0 % 

Fukosylgalaktose: ≤ 3,0 % 

Difukosyllaktose: ≤ 5,0 % 

Glukose: ≤ 3,0 % 

Galaktose: ≤ 3,0 % 

Vann: ≤ 9,0 % (pulver) 

Sulfataske: ≤ 0,5 % (pulver og væske) 

Proteinrester: ≤ 0,01 % (pulver og væske) 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 0,02 mg/kg (pulver og væske) 

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg (pulver og væske) 

Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg (pulver og væske) 

Kvikksølv: ≤ 0,5 mg/kg (pulver og væske) 
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 Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 104 KDE/g (pulver), ≤ 5 000 KDE/g (væske) 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g (pulver), ≤ 50 KDE/g (væske) 

Enterobakterier/koliforme bakterier: Ingen i 11 g (pulver og væske) 

Salmonella: Negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske) 

Cronobacter: Negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske) 

Endotoksiner: ≤ 100 EU/g (pulver), ≤ 100 EU/ml (væske) 

Aflatoksin M1: ≤ 0,025 μg/kg (pulver og væske)» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/456 

av 20. mars 2019 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum 

sativum 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) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler 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 om at et nytt næringsmiddel 

godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/155/EU(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 258/97(4) at korianderfrøolje fra Coriandrum sativum bringes i omsetning som en ny næringsmid-

delingrediens til bruk i kosttilskudd. 

5) Selskapet Ovalie Innovation («søkeren») innga 17. mai 2018 en søknad til Kommisjonen i henhold til artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283 om å få endre spesifikasjonene for korianderfrøolje fra Coriandrum sativum. Søkeren 

anmodet om å få redusere det laveste forsåpningstallet fra nåværende 186 mg KOH/g til 179 mg KOH/g. 

6) Søkeren begrunner anmodningen med at endringen er nødvendig for å kunne ta hensyn til variasjoner i forsåpningstallet 

under foredlingsprosessen ved framstilling av korianderfrøolje til bruk i kosttilskudd. 

7) Kommisjonen mener at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet ikke behøver å foreta en trygghets-

vurdering av den aktuelle søknaden i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283, ettersom den foreslåtte 

reduksjonen av korianderfrøoljens forsåpningstall er begrenset, mens den samtidige økningen i stoff som ikke kan 

forsåpes, som kan anses å være av betydning for det nye næringsmiddelets trygghet, ligger innenfor de tillatte 

grenseverdiene. 

8) Den foreslåtte endringen i forsåpningstall for korianderfrøolje fra Coriandrum sativum endrer ikke trygghetshensynene 

som lå til grunn for godkjenningen. Det er derfor hensiktsmessig å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet 

«korianderfrøolje fra Coriandrum sativum» i samsvar med det foreslåtte forsåpningstallet. 

9) Opplysningene i søknaden gir et tilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå at de foreslåtte endringene av spesifikasjonene 

for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum er i samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 

2015/2283. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 21.3.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2019 av 10. juli 2019 

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 2014/155/EU av 19. mars 2014 om tillatelse til å bringe korianderfrøolje i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 85 av 21.3.2014, s. 13). 

(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). 

0000/XXX/00/00 2020/EØS/76/05 
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10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

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 

Posten for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum på EU-listen over godkjente nye næringsmidler, 

som er fastsatt i artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283, og som foreligger i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, endres 

som angitt i 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 20. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for korianderfrøolje fra Coriandrum sativum i tabell 2 («Spesifikasjoner») i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Korianderfrøolje fra 

Coriandrum sativum 

Beskrivelse/definisjon: 

Korianderfrøolje er en olje som inneholder glyserider av fettsyrer som framstilles av frø fra korianderplanten (Coriandrum sativum L.) 

Svak gulaktig farge, svak smak 

CAS-nr.: 8008-52-4 

Fettsyresammensetning: 

Palmitinsyre (C16:0): 2–5 % 

Stearinsyre (C18:0): < 1,5 % 

Petroselinsyre (cis-C18:1(n-12)): 60–75 % 

Oleinsyre (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 % 

Linolsyre (C18:2): 12–19 % 

α-linolensyre (C18:3): < 1,0 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

Renhet: 

Brytningsindeks (20 °C): 1,466–1,474 

Syretall: ≤ 2,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg 

Jodverdi: 88–110 enheter 

Forsåpningstall: 179–200 mg KOH/g 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 15 g/kg» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/506 

av 26. mars 2019 

om tillatelse til å bringe D-ribose 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) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler 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 om at et nytt næringsmiddel 

godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet Bioenergy Life Science, Inc. («søkeren») innga 17. mars 2008 en søknad til vedkommende myndighet i Det 

forente kongerike om å få bringe D-ribose i omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til 

artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk av det nye 

næringsmiddelet i en rekke ulike næringsmidler, herunder næringsmidler til spesielle medisinske formål og brukt som 

total kosterstatning for vektkontroll og i kosttilskudd, med voksne og ungdom over 14 år som målgruppe. 

5) Vedkommende myndighet i Det forente kongerike anmodet om ytterligere opplysninger for å oppklare uklarheter som 

framkom av en studie av reproduksjonstoksisitet. I november 2013 framla søkeren revidert dokumentasjon for 

vedkommende myndighet i Det forente kongerike. 

6) I henhold til 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 bringe D-ribose 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. 

8) Vedkommende myndighet i Det forente kongerike leverte sin første vurderingsrapport 23. februar 2016. I rapporten 

konkluderte den med at D-ribose oppfyller kriteriene for nye næringsmiddelingredienser fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 258/97. 

9) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 17. mai 2016. De andre 

medlemsstatene kom med begrunnende innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i 

forordning (EF) nr. 258/97, særlig med hensyn til mangelen på opplysninger om den mengden fri D-ribose som kan 

inntas som en del av det vanlige kostholdet, mangelen på langtidsstudier der virkningen av høye doser av D-ribose 

analyseres samt den lave eksponeringsmarginen for småbarn.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 27.3.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2019 av 10. juli 2019 

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

(1) EUT L 327 av 11.2. 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). 

2020/EØS/76/06 
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10) På bakgrunn av innvendingene fra de andre medlemsstatene rådførte Kommisjonen seg 19. mai 2017 med Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av  

D-ribose som en ny næringsmiddelingrediens i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97. 

11) I en senere søknad inngitt 2. mars 2018 anmodet søkeren Kommisjonen om vern av opplysninger underlagt 

eiendomsrett for en rekke studier framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt studien av embryotok-

sisitet/teratogenitet hos rotte ved peroral tilførsel av D-ribose(4) og studien (13 uker) av subkronisk toksisitet hos rotte 

ved peroral tilførsel av D-ribose(5). 

12) Den 18. april 2018 vedtok Myndigheten den vitenskapelige uttalelsen om trygghet ved bruk av D-ribose som et nytt 

næringsmiddel.(6). Uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283. 

13) I sin uttalelse kunne Myndigheten ikke fastslå hvorvidt det er trygt å bruke D-ribose med de tiltenkte bruksområdene og 

grenseverdiene for bruk som søkeren har foreslått, ettersom inntaket vil være høyere enn det nivået som vurderes som 

trygt; 36 mg/kg kroppsvekt per dag. Myndigheten fastslo at dataene fra studien av embryotoksisitet/teratogenitet hos 

rotte ved peroral tilførsel av D-ribose og studien (13 uker) av subkronisk toksisitet hos rotte ved peroral tilførsel av  

D-ribose dannet grunnlaget for vurderingen av tryggheten ved D-ribose. Myndigheten anså derfor at den uten dataene 

fra studien av embryotoksisitet/teratogenitet hos rotte ved peroral tilførsel av D-ribose og studien (13 uker) av 

subkronisk toksisitet hos rotte ved peroral tilførsel av D-ribose, ikke kunne ha trukket noen konklusjoner om tryggheten 

ved D-ribose. 

14) På bakgrunn av Myndighetens uttalelse endret søkeren 22. august 2018 sin søknad ved å fjerne noen av de foreslåtte 

næringsmiddelkategoriene i den opprinnelige søknaden og ved å redusere høyeste tillatte innhold for de gjenværende 

foreslåtte bruksområdene for D-ribose, for å dempe bekymringene med hensyn til trygghet. Etter en anmodning fra 

Europakommisjonen ble Myndigheten 4. september 2018 bedt om å foreta en utfyllende trygghetsvurdering av D-ribose 

med hensyn til de nye bruksområdene og grenseverdiene for bruk som søkeren hadde foreslått. I en revidert uttalelse om 

tryggheten ved D-ribose(7) av 24. oktober 2018 konkluderte Myndigheten med at under de nye foreslåtte bruksvilkårene 

er D-ribose trygt for befolkningen generelt. Uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 

2015/2283. 

15) Uttalelsen gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå at D-ribose som ingrediens i kornstenger, fine bakervarer, 

sjokoladevarer, melkebaserte drikker, drikker til bruk ved krevende muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere, isotoniske 

drikker og energidrikker, måltidserstatning for vektkontroll (som drikker og som stenger), stenger til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere, sukkervarer og te og urtete oppfyller kriteriene i artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EU) 2015/2283 under de foreslåtte bruksområdene og grenseverdiene for bruk. 

16) På grunnlag av Myndighetens uttalelse anmodet Kommisjonen søkeren om å ytterligere begrunne påberopelsen av 

eiendomsrett til studiene og kravet om enerett til å kunne vise til dem, som nevnt i artikkel 26 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EU) 2015/2283. 

17) Søkeren har også erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til 

studiene i henhold til nasjonal rett, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller anledning til å bruke disse 

studiene. Kommisjonen har vurdert alle opplysninger framlagt av søkeren, og anser at oppfyllelsen av kravene fastsatt i 

artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 er tilstrekkelig dokumentert av søkeren. 

18) Som fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 bør derfor studien av embryotoksisitet/teratogenitet hos 

rotte ved peroral tilførsel av D-ribose og studien (13 uker) av subkronisk toksisitet hos rotte ved peroral tilførsel av  

D-ribose, som inngår i søkerens dokumentasjon, og som var nødvendig for at Myndigheten skulle kunne gjennomføre 

vurderingen av D-ribose, ikke brukes av Myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra 

datoen for ikrafttredelse av denne forordning. Følgelig bør tillatelsen til å bringe D-ribose i omsetning i Unionen i 

henhold til denne forordning, forbeholdes søkeren i et tidsrom på fem år. 

19) At godkjenningen av dette nye næringsmiddelet og retten til å vise til studien av embryotoksisitet/teratogenitet hos rotte 

ved peroral tilførsel av D-ribose og studien (13 uker) av subkronisk toksisitet hos rotte ved peroral tilførsel av D-ribose, 

som inngår i søkerens dokumentasjon, begrenses utelukkende til søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere 

kan søke om tillatelse til å bringe den samme nye næringsmiddelingrediensen i omsetning, forutsatt at søknaden deres er 

basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for godkjenningen i henhold til denne forordning. 

  

(4) «TNO report V2657 for Bioenergy Life Science, Inc.», desember 2005 (ikke offentliggjort). 

(5) «TNO report V99.115 for Bioenergy Life Science, Inc.», desember 2005 (ikke offentliggjort). 

(6) EFSA Journal 2018; 16(5):5265. 

(7) EFSA Journal 2018; 16(12):5485. 
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20) Det akseptable inntaksnivået i næringsmidler som inneholder D-ribose, dersom det brukes sammen med kosttilskudd 

som inneholder D-ribose, bør ikke overstiges. Forbrukerne bør derfor informeres gjennom hensiktsmessig merking. 

21) Vedlegget til forordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

22) 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. D-ribose 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: Bioenergy Life Science, Inc. 

Adresse: 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, USA 

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 Bioenergy Life Science, 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. 

Artikkel 2 

Studiene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, og 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 Bioenergy Life Science, 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 26. mars 2019. 

 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 

«D-ribose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «D-ribose». 

Merkingen av næringsmidler som 

inneholder D-ribose, skal være påført 

opplysning om at næringsmidlene ikke bør 

brukes dersom kosttilskudd som inneholder 

D-ribose inntas samme dag. 

 Godkjent 16. april 2019. 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: Bioenergy Life Science, Inc., 13840 Johnson 

St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, USA. I 

tidsrommet som opplysningsvernet gjelder for, er det 

nye næringsmiddelet D-ribose godkjent for å bringes i 

omsetning i Unionen bare av Bioenergy Life Science, 

Inc., med mindre en etterfølgende søker får godkjent 

det nye næringsmiddelet uten henvisning til den 

vitenskapelige dokumentasjonen eller de 

vitenskapelige dataene som er omfattet av 

eiendomsrett eller vernet i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) 2015/2283, eller etter avtale med 

Bioenergy Life Science, Inc. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 16. april 2024 (5 

år).» 

Kornstenger 0,20 g/100 g 

Fine bakervarer 0,31 g/100 g 

Sjokoladevarer (unntatt 

sjokoladeplater) 

0,17 g/100 g 

Melkebaserte drikker (unntatt 

maltdrikker og milkshaker) 

0,08 g/100 g 

Drikker til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for 

idrettsutøvere, isotoniske 

drikker og energidrikker 

0,80 g/100 g 

Stenger til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for 

idrettsutøvere 

3,3 g/100 g 

Måltidserstatning for 

vektkontroll (som drikker) 

0,13 g/100 g 

Måltidserstatning for 

vektkontroll (som stenger) 

3,30 g/100 g 

Sukkervarer 0,20 g/100 g 

Te og urtete (i pulverform) 0,23 g/100 g 
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3) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

«D-ribose Beskrivelse 

D-ribose er et monosakkarid av typen aldopentose som framstilles ved gjæring ved bruk av en stamme av Bacillus subtilis med lav transketolaseaktivitet. 

Kjemisk formel: C5H10O5 

CAS-nr.: 50-69-1 

Molekylmasse: 150,13 Da 

Egenskaper/sammensetning 

Utseende: Tørr med pulverlignende konsistens, hvit til svakt gul farge 

Spesifikk rotasjon [α]D
25: –19,0° til –21,0° 

D-ribosens renhet (% på tørrstoffbasis): 

HPLC/RI(*)-metode 98,0–102,0 % 

Aske: < 0,2 % 

Tap ved tørking (fuktighet): < 0,5 % 

Løsningens klarhet: ≥ 95 % transmisjon 

Tungmetaller 

Bly: ≤ 0,1 mg/kg 

Arsen: ≤ 0,1 mg/kg 

Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 0,1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier 

Samlet kimtall: ≤ 100 KDE(**)/g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Koliforme bakterier: ≤ 10 KDE/g 

Salmonella sp: Ikke påvist i 25 g 

(*) HPLC/RI: Høytrykksvæskekromatografi med påvisning ved hjelp av brytningsindeks. 

(**) KDE: Kolonidannende enhet.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2158 

av 20. november 2017 

om fastsettelse av begrensende tiltak og referansenivåer for å redusere forekomsten av akrylamid i 

næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 

særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 852/2004 har som mål å sikre et høyt nivå av forbrukervern med hensyn til næringsmiddeltrygghet. 

Den definerer «næringsmiddelhygiene» som et sett av tiltak og vilkår som er nødvendige for å kontrollere farer og sikre 

at et næringsmiddel er egnet til konsum i henhold til dets tiltenkte bruk. Risikoer for næringsmiddeltryggheten oppstår 

når næringsmiddelet utsettes for farlige stoffer som fører til forurensning av næringsmiddelet. Næringsmiddelfarer kan 

være biologiske, kjemiske eller fysiske. 

2) Akrylamid er et forurensende stoff som definert i rådsforordning (EØF) nr. 315/93(2) og utgjør som sådant en kjemisk 

fare i næringsmiddelkjeden. 

3) Akrylamid er en svært vannløselig organisk forbindelse med lav molekylvekt som dannes av de naturlig forekommende 

bestanddelene asparagin og sukker i visse næringsmidler når disse tilberedes ved temperaturer som vanligvis er høyere 

enn 120 °C, og med lavt vanninnhold. Det dannes i hovedsak i bakte eller stekte karbohydratrike næringsmidler der 

råvarene inneholder forløpere til akrylamid, f.eks. korn, poteter og kaffebønner. 

4) Ettersom visse næringsmidler synes å ha et betydelig høyere akrylamidinnhold enn sammenlignbare produkter i samme 

produktkategori, ble medlemsstatenes vedkommende myndigheter ved kommisjonsrekommandasjon 2013/647/EU(3) 

oppfordret til å foreta undersøkelser av produksjons- og foredlingsmetodene som brukes av driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak dersom akrylamidinnholdet som påvises i et gitt næringsmiddel, overskrider de veiledende 

grenseverdiene fastsatt i vedlegget til nevnte rekommandasjon. 

5) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM) ved Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») vedtok i 2015 en uttalelse om akrylamid i næringsmidler(4). På grunnlag av 

dyreforsøk bekrefter Myndigheten tidligere vurderinger som viser at akrylamid i næringsmidler potensielt kan øke 

risikoen for å utvikle kreft hos forbrukere i alle aldersgrupper. Ettersom akrylamid finnes i en lang rekke vanlige 

næringsmidler, gjelder denne bekymringen alle forbrukere, men barn er den mest utsatte aldersgruppen basert på 

kroppsvekt. Akrylamidets mulige skadelige virkninger på nervesystemet, den pre- og postnatale utviklingen og den 

mannlige forplantningsevnen ble ikke ansett som bekymringsfulle på grunnlag av dagens nivåer for eksponering 

gjennom kosten. Dagens nivåer for eksponering for akrylamid gjennom kosten på tvers av aldersgrupper er 

bekymringsfulle med hensyn til dets kreftframkallende virkninger. 

6) Som følge av Myndighetens konklusjoner om akrylamidets kreftframkallende virkninger samt at næringsmiddel-

foretakene ikke er pålagt å treffe sammenhengende og obligatoriske tiltak for å redusere akrylamidinnholdet, er det 

nødvendig å sikre næringsmiddeltryggheten og redusere forekomsten av akrylamid i næringsmidler når råvarene 

inneholder forløpere til akrylamid, ved å fastsette egnede begrensende tiltak. Akrylamidinnholdet kan reduseres 

gjennom begrensende tiltak, for eksempel ved å gjennomføre god hygienepraksis og følge prosedyrer basert på 

prinsipper om risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 21.11.2017, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2019 av 10. juli 2019 om 

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

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

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i forbindelse med forurensende 

stoffer i næringsmidler (EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1). 

(3) Kommisjonsrekommandasjon 2013/647/EU av 8. november 2013 om undersøkelser av akrylamidinnhold i næringsmidler (EUT L 301 av 

12.11.2013, s. 15). 

(4) EFSA Journal 2015, 13(6):4104. 

2020/EØS/76/07 



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/31 

 

 

7) I samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004 skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak følge de 

framgangsmåtene som er nødvendige for å nå målsettingene som er satt for å oppnå målene i nevnte forordning, og skal 

ved behov utføre prøvetaking og analyse for å opprettholde sine egne prestasjoner. I den forbindelse kan fastsettelse av 

mål, f.eks. referansenivåer, være en rettesnor for gjennomføring av hygieneregler, samtidig som de sikrer en reduksjon 

av eksponeringen for visse farer. Begrensende tiltak vil redusere forekomsten av akrylamid i næringsmidler. For å sikre 

at referansenivåene overholdes, bør effektiviteten av begrensende tiltak kontrolleres ved prøvetaking og analyse. 

8) Det bør derfor fastsettes begrensende tiltak som identifiserer i hvilke trinn i næringsmiddelforedlingen det kan dannes 

akrylamid i næringsmidler, og det bør fastsettes tiltak for å redusere akrylamidinnholdet i slike næringsmidler. 

9) De begrensende tiltakene fastsatt i denne forordningen bygger på aktuell teknisk og vitenskapelig kunnskap og har vist 

seg å bidra til å redusere akrylamidinnholdet uten negative konsekvenser for produktets kvalitet og mikrobielle trygghet. 

Disse begrensende tiltakene er fastsatt etter omfattende samråd med organisasjoner som representerer berørte 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, forbrukere og sakkyndige fra vedkommende myndigheter i medlemsstatene. 

Dersom de begrensende tiltakene omfatter bruk av næringsmiddeltilsetninger og andre stoffer, skal næringsmiddel-

tilsetningene og de andre stoffene brukes i samsvar med godkjenningen av bruken av dem. 

10) Referansenivåer er ytelsesindikatorer som skal brukes til å kontrollere effektiviteten av de begrensende tiltakene, og 

bygger på erfaringer og forekomst innenfor brede kategorier av næringsmidler. De bør fastsettes på et så lavt nivå som 

det med rimelighet er mulig å oppnå med bruk av alle relevante begrensende tiltak. Referansenivåene bør fastsettes idet 

det tas hensyn til de nyeste forekomstdataene fra Myndighetens database, basert på den antakelsen at innenfor en bred 

kategori av næringsmidler vil bruk av god praksis normalt kunne redusere akrylamidinnholdet i 10–15 % av 

produksjonen med høyest innhold. Det erkjennes at de angitte næringsmiddelkategoriene i visse tilfeller er brede, og at 

det for bestemte næringsmidler innenfor en slik næringsmiddelkategori kan være særlige produksjonsforhold, 

geografiske eller sesongmessige forhold eller produktegenskaper som gjør at det ikke er mulig å oppnå referansenivåene 

selv om alle begrensende tiltak er iverksatt. I slike tilfeller bør de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kunne 

dokumentere at de har iverksatt relevante begrensende tiltak. 

11) Kommisjonen bør regelmessig gjennomgå referansenivåene med sikte på å fastsette lavere nivåer, som gjenspeiler den 

kontinuerlige reduksjonen av forekomsten av akrylamid i næringsmidler. 

12) Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer næringsmidler som omfattes av denne forordningen, og som 

driver detaljhandel og/eller bare leverer direkte til lokale detaljister, er vanligvis små aktører. De begrensende tiltakene 

er derfor tilpasset arten av deres virksomhet. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som er en del av eller er 

franchisetakere innenfor en større, sammensluttet virksomhet, og som får forsyninger levert sentralt, bør imidlertid 

iverksette ytterligere begrensende tiltak som kan gjennomføres i større foretak, ettersom slike tiltak ytterligere reduserer 

forekomsten av akrylamid i næringsmidler og er mulig å gjennomføre for slike foretak. 

13) Effektiviteten av de begrensende tiltakene når det gjelder å redusere akrylamidinnholdet bør kontrolleres ved 

prøvetaking og analyse. Det bør fastsettes krav til prøvetakingen og analysene som skal utføres av driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak. Når det gjelder prøvetaking bør det fastsettes analysekrav og prøvetakingsfrekvens for å sikre at 

de oppnådde analyseresultatene er representative for foretakets produksjon. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

som produserer næringsmidler som omfattes av denne forordningen, og som driver detaljhandel og/eller bare leverer 

direkte til lokale detaljister, er fritatt fra plikten til å ta prøver og analysere sin produksjon med hensyn til forekomst av 

akrylamid, ettersom et slikt krav vil medføre en uforholdsmessig stor byrde for deres virksomhet. 

14) I tillegg til prøvetaking og analyse foretatt av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal medlemsstatene i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(1) regelmessig utføre offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- 

og næringsmiddelregelverket overholdes. Prøvetaking og analyse utført av medlemsstatene innenfor rammen av 

offentlige kontroller bør være i samsvar med framgangsmåtene for prøvetaking og analysekriteriene fastsatt ved 

anvendelse av forordning (EF) nr. 882/2004. 

15) Som et supplement til tiltakene fastsatt i denne forordningen bør det, etter forordningens ikrafttredelse, overveies å 

fastsette øvre grenseverdier for akrylamid i visse næringsmidler i samsvar med forordning (EØF) nr. 315/93.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddel-

regelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 
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16) Gjennomføringen av begrensende tiltak ved driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan medføre endringer i den 

eksisterende produksjonsprosessen deres, og det bør derfor fastsettes en overgangsperiode før tiltakene fastsatt i denne 

forordningen får anvendelse. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Uten at det berører gjeldende bestemmelser i unionsretten på næringsmiddelområdet, skal driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak som produserer og bringer i omsetning næringsmidler som er oppført i nr. 2, i samsvar med artikkel 2 

iverksette de begrensende tiltakene fastsatt i vedlegg I og II for å holde akrylamidinnholdet så lavt som det med rimelighet er 

mulig å oppnå, og under referansenivåene fastsatt i vedlegg IV. 

2. Næringsmidlene nevnt i nr. 1 er som følger: 

a) Pommes frites, andre oppskårne (frityrstekte) produkter og skivet potetgull framstilt av ferske poteter. 

b) Potetgull, snacks, sprø kjeks og andre potetprodukter framstilt av potetdeig. 

c) Brød. 

d) Frokostkorn (unntatt grøt). 

e) Finere bakervarer: småkaker, kjeks, kavringer, kornstenger, scones, iskjeks, vaffelkjeks, engelske muffins (crumpets) og 

pepperkaker (gingerbread) samt sprø kjeks (crackers), knekkebrød og brøderstatninger. I denne kategorien er sprø kjeks 

(crackers) tørre kjeks (produkter bakt på kornmel). 

f) Kaffe. 

i) Brent kaffe. 

ii) Pulverkaffe (oppløselig). 

g) Kaffeerstatninger. 

h) Barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 609/2013(1). 

Artikkel 2 

Begrensende tiltak 

1. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer og bringer i omsetning næringsmidler som er oppført i artikkel 

1 nr. 2, skal iverksette de begrensende tiltakene fastsatt i vedlegg I. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som produserer næringsmidler oppført i artikkel 1  

nr. 2, og som driver detaljhandel og/eller bare leverer direkte til lokale detaljister, iverksette de begrensende tiltakene fastsatt i 

del A i vedlegg II. 

3. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak nevnt i nr. 2 som driver virksomhet i anlegg som er underlagt direkte kontroll, 

og som driver virksomhet under ett varemerke eller med en kommersiell lisens, som en del av eller som franchisetakere 

innenfor en større, sammensluttet virksomhet, under instruks fra den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som sørger for 

sentral levering av næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 2, skal iverksette de ytterligere begrensende tiltakene fastsatt i del B i 

vedlegg II. 

4. Dersom referansenivåene overskrides, skal de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak gjennomgå de begrensende 

tiltakene som er iverksatt, og tilpasse prosessene og kontrollene for å holde akrylamidinnholdet så lavt som det med rimelighet 

er mulig å oppnå, og under referansenivåene fastsatt i vedlegg IV. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal ta hensyn til 

næringsmiddeltryggheten, særlige produksjonsforhold og geografiske forhold eller produktegenskaper.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 
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Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «næringsmidler», «driftsansvarlig for næringsmiddelforetak», «detaljhandel», «bringe i omsetning» og «sluttforbruker» de 

definisjonene som er fastsatt i artikkel 2 og 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1). 

2) «referansenivåer» ytelsesindikatorer som brukes til å kontrollere effektiviteten av de begrensende tiltakene, og de bygger på 

erfaringer og forekomst innenfor brede kategorier av næringsmidler. 

Artikkel 4 

Prøvetaking og analyse 

1. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal opprette et program for foretakets egen prøvetaking 

og analyse av akrylamidinnholdet i næringsmidlene oppført i artikkel 1 nr. 2. 

2. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal føre register over de iverksatte begrensende 

tiltakene fastsatt i vedlegg I. 

3. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak nevnt i artikkel 2 nr. 3 skal føre register over de iverksatte begrensende 

tiltakene fastsatt i del A og B i vedlegg II. 

4. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak nevnt i artikkel 2 nr. 1 og 3 skal utføre prøvetaking og analyse for å bestemme 

akrylamidinnholdet i næringsmidler i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg III, og skal registrere prøvetakings- og 

analyseresultatene. 

5. Dersom prøvetakings- og analyseresultatene viser at akrylamidinnholdet ikke ligger under referansenivåene fastsatt i 

vedlegg IV, skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak nevnt i artikkel 2 nr. 1 og 3 omgående gjennomgå de begrensende 

tiltakene i samsvar med artikkel 2 nr. 4. 

6. Som unntak får denne artikkelen ikke anvendelse på driftsansvarlige for næringsmiddelforetak nevnt i artikkel 2  

nr. 2. Disse driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal kunne dokumentere at de begrensende tiltakene fastsatt i del A i 

vedlegg II, er iverksatt. 

Artikkel 5 

Gjennomgåelse av akrylamidinnholdet 

Referansenivåene for forekomst av akrylamid i næringsmidler fastsatt i vedlegg IV skal gjennomgås av Kommisjonen hvert 

tredje år og første gang senest tre år etter ikrafttredelsen av denne forordningen. 

Gjennomgåelsen av referansenivåene skal bygge på de dataene om forekomsten av akrylamid fra Myndighetens database som 

gjelder gjennomgåelsesperioden, og som vedkommende myndigheter og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har sendt 

inn til Myndighetens database. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 11. april 2018. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

BEGRENSENDE TILTAK NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 

Dersom de begrensende tiltakene nevnt i dette vedlegget omfatter bruk av næringsmiddeltilsetninger og andre stoffer, skal 

næringsmiddeltilsetningene og de andre stoffene brukes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1332/2008(1) og (EF) nr. 1333/2008(2) samt kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3). 

I. PRODUKTER FRAMSTILT AV RÅ POTETER 

Valg av egnede potetsorter 

1. De driftsansvarlige for næringsmiddelforetak (heretter kalt «driftsansvarlige») skal identifisere og bruke potetsorter 

som er egnet til produkttypen, og som for de regionale forholdene har det laveste innholdet av forløpere til 

akrylamid, for eksempel reduserende sukker (fruktose og glukose) og asparagin. 

2. De driftsansvarlige skal bruke potetsorter som har vært lagret under de forholdene som er fastsatt for en bestemt 

potetsort, og i den lagringsperioden som er fastsatt for denne sorten. De lagrede potetene skal brukes i den optimale 

lagringsperioden. 

3. De driftsansvarlige skal identifisere de potetsortene med minst potensial for dannelse av akrylamid under dyrking, 

lagring og foredling av næringsmidler. Resultatene skal dokumenteres. 

Godkjenningskriterier 

1. De driftsansvarlige skal i sine ordninger for potetleveranse angi både det høyeste tillatte innholdet av reduserende 

sukker i poteter og den høyeste tillatte mengden poteter med støtskader, flekker eller andre skader. 

2. Dersom det angitte innholdet av reduserende sukker i potetene og mengden av poteter med støtskader, flekker eller 

andre skader overskrides, kan de driftsansvarlige akseptere leveransen av poteter ved å fastsette ytterligere 

tilgjengelige begrensende tiltak som skal treffes for å sikre at forekomsten av akrylamid i sluttproduktet er så lav som 

det med rimelighet er mulig å oppnå, og under referansenivået fastsatt i vedlegg IV. 

Lagring og transport av poteter 

1. Når de driftsansvarlige bruker egne lagringsanlegg 

— skal temperaturen være tilpasset den potetsorten som lagres, og være over 6 ºC, 

— skal fuktigheten være på et nivå som gir minst mulig akkumulering av sukker på grunn av aldring, 

— skal utvikling av groer i langtidslagrede poteter når det er mulig hindres med egnede midler, 

— skal innholdet av reduserende sukker i poteter testes under lagringen. 

2. Partiene med poteter skal kontrolleres under innhøstingen for å fastsette innholdet av reduserende sukker. 

3. De driftsansvarlige skal angi transportforholdene for poteter med hensyn til temperatur og varighet, særlig dersom 

utendørstemperaturen er betydelig lavere enn temperaturen under lagring, for å sikre at temperaturen under transport 

av potetene ikke er lavere enn temperaturen under lagring. Disse spesifikasjonene skal dokumenteres.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer og om endring av rådsdirektiv 

83/417/EØF, rådsforordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT 

L 354 av 31.12.2008, s. 7). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 

31.12.2008, s. 16). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 
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a) SKIVET POTETGULL 

Oppskrift og prosessutforming 

1. For hver produktutforming skal de driftsansvarlige angi frityroljetemperaturene i sluttfasen av frityrstekingen. 

Temperaturene skal være så lave som mulig for en bestemt produksjonslinje og for det bestemte produktet, i 

samsvar med standardene for kvalitet og næringsmiddeltrygghet, og idet det tas hensyn til relevante faktorer som 

frityrapparatprodusent, frityrapparattype, potetsort, samlet mengde tørrstoff, potetstørrelse, vekstforhold, 

sukkerinnhold, sesongvariasjoner og ønsket vanninnhold i produktet. 

2. Dersom frityroljetemperaturen i sluttfasen av frityrstekingen er høyere enn 168 °C på grunn av et bestemt 

produkt, en bestemt utforming eller en bestemt teknologi, skal de driftsansvarlige framlegge opplysninger som 

viser at akrylamidinnholdet i det ferdige produktet er så lavt som det med rimelighet er mulig å oppnå, og under 

referansenivået fastsatt i vedlegg IV. 

3. For hver produktutforming skal de driftsansvarlige angi vanninnholdet etter frityrsteking, som skal være så høyt 

som mulig for en bestemt produksjonslinje og for et bestemt produkt, i samsvar med forventede standarder for 

kvalitet og næringsmiddeltrygghet, og idet det tas hensyn til relevante faktorer som potetsort, sesongvariasjoner, 

knollstørrelse og temperaturen i sluttfasen av frityrstekingen. Minste vanninnhold skal ikke være lavere enn 

1,0 %. 

4. De driftsansvarlige skal bruke fargesortering i produksjonslinjen (manuell og/eller optoelektronisk sortering) for 

potetgull etter frityrsteking. 

b) POMMES FRITES OG ANDRE OPPSKÅRNE FRITYRSTEKTE ELLER OVNSSTEKTE POTETPRODUKTER 

Oppskrift og prosessutforming 

1. Det skal tas prøver av potetene før bruk for å bestemme innholdet av reduserende sukker. Dette kan gjøres ved 

hjelp av stekeprøver med bruk av farger som indikator for potensielt høyt innhold av reduserende sukker: en 

veiledende stekeprøve utføres på 20–25 stekte midtbiter for å vurdere fargen på potetbitene mot 

fargespesifikasjonen ved hjelp av et USDA/Munsell-fargekart eller kalibrerte foretaksspesifikke fargeskjemaer 

for små virksomheter. Alternativt kan den endelige stekefargen måles med spesialutstyr (f.eks. Agtron). 

2. De driftsansvarlige skal fjerne umodne knoller med lav undervannsvekt og høyt nivå av reduserende sukker. 

Dette kan gjøres ved at knollene føres gjennom en saltlake eller lignende systemer der umodne knoller flyter, 

eller ved at dårlige knoller oppdages ved å forvaske potetene. 

3. De driftsansvarlige skal umiddelbart fjerne småbiter etter oppskjæringen for å unngå brente biter i det tilberedte 

sluttproduktet. 

4. De driftsansvarlige skal blansjere potetbiter for å fjerne noe av det reduserende sukkeret fra utsiden av bitene. 

5. De driftsansvarlige skal tilpasse blansjeringen til den innkommende råvarens særlige kvalitetsegenskaper, og de 

skal holde seg innenfor spesifikasjonsgrensene for det ferdige produktets farge. 

6. De driftsansvarlige skal hindre (enzymatisk) misfarging og mørkfarging av potetproduktene etter tilberedningen. 

Dette kan gjøres ved å tilsette dinatriumdifosfat (E450), som også reduserer pH-verdien i vaskevannet og hindrer 

bruningsreaksjonen. 

7. Bruk av reduserende sukker som bruningsmiddel bør unngås. Det kan brukes bare dersom det er nødvendig for 

konsekvent å holde seg innenfor spesifikasjonsgrensene. De driftsansvarlige skal kontrollere fargen på 

sluttproduktet ved å utføre fargekontroller av det tilberedte sluttproduktet. Ved behov kan en kontrollert tilsetting 

av dekstrose etter blansjering gjøre det mulig å oppnå fargespesifikasjon for sluttproduktet. Kontrollert tilsetting 

av dekstrose etter blansjering gir lavere akrylamidinnhold i det tilberedte sluttproduktet, med samme farge som 

ublansjerte produkter med bare naturlig akkumulert reduserende sukker.  
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Informasjon til sluttbrukerne 

1. De driftsansvarlige skal oppgi anbefalte tilberedningsmetoder for sluttbrukerne på emballasjen og/eller via andre 

kommunikasjonskanaler, med angivelse av tid, temperatur og mengde i stekeovn/frityrapparat/stekepanne. De 

anbefalte tilberedningsanvisningene skal være godt synlige for forbrukerne på all produktemballasje i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1) om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne. 

De anbefalte tilberedningsmetodene skal være i samsvar med kundenes spesifikasjoner og krav fra profesjonelle 

sluttbrukere, og de skal valideres per produkttype for å sikre at produktene har optimal organoleptisk kvalitet ved den 

lyseste akseptable fargen, per angitt tilberedningsmetode (f.eks. frityrapparat eller stekeovn), og et akrylamidinnhold 

under referansenivået fastsatt i vedlegg IV. 

De driftsansvarlige skal anbefale sluttbrukere, med unntak av forbrukere, å ha verktøy til rådighet for brukerne 

(f.eks. kokker) for å sikre korrekte tilberedningsmetoder, og sørge for kalibrert utstyr (f.eks. tidsmålere, 

stekediagrammer, fargekart (f.eks. USDA/Munsell) og som minimum tydelige bilder med ønsket endelig farge på det 

tilberedte sluttproduktet. 

2. De driftsansvarlige skal særlig anbefale sluttbrukerne 

— å holde temperaturen på mellom 160 og 175 °C ved frityrsteking, og mellom 180 og 220 °C når det brukes 

stekeovn. Lavere temperatur kan brukes dersom viften er slått på, 

— å forvarme tilberedningsapparatet (f.eks. stekeovn, varmluftsfrityrapparat) til korrekt temperatur mellom 180 og 

220 °C i henhold til tilberedningsanvisningene på emballasjen, avhengig av produktspesifikasjonene og lokale 

krav, 

— å tilberede potetene til de får gyllen farge, 

— å ikke tilberede dem for lenge, 

— å snu ovnsprodukter etter 10 minutter eller etter halve tilberedningstiden, 

— å følge de anbefalte tilberedningsanvisningene, som angitt av produsenten, 

— å redusere tilberedningstiden når mindre mengder poteter enn det som er angitt på emballasjen, tilberedes, for å 

unngå overdreven brunfarging av produktet, 

— å ikke fylle frityrkurven for full. Fyll kurven halvveis opp til midtmerket for å unngå for stort opptak av olje som 

følge av lengre friteringstid. 

II. POTETGULL FRAMSTILT AV POTETDEIG, SNACKS, SPRØ KJEKS OG ANDRE PRODUKTER FRAMSTILT AV POTETDEIG 

Råvarer 

1. For hvert produkt skal de driftsansvarlige fastsette målverdier for reduserende sukker i tørkede potetingredienser. 

2. Målverdien for reduserende sukker i de aktuelle produktene skal settes så lavt som mulig, samtidig som det tas 

hensyn til alle relevante faktorer i utformingen og produksjonen av det ferdige produktet, for eksempel mengden av 

potetingredienser i oppskriften, eventuelle ytterligere begrensende tiltak, videreforedling av deigen, sesongva-

riasjoner og vanninnholdet i det ferdige produktet. 

3. Dersom innholdet av reduserende sukker er høyere enn 1,5 %, skal de driftsansvarlige framlegge opplysninger som 

viser at akrylamidinnholdet i det ferdige produktet er så lavt som det med rimelighet er mulig å oppnå, og under 

referansenivået fastsatt i vedlegg IV. 

Oppskrift og prosessutforming 

1. Tørkede potetingredienser skal analyseres før de brukes, enten av leverandøren eller av brukeren, for å bekrefte at 

sukkerinnholdet ikke overskrider det fastsatte nivået.  

  

(1) 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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2. Dersom de tørkede potetingrediensene overskrider det fastsatte sukkerinnholdet, skal de driftsansvarlige fastsette 

hvilke ytterligere begrensende tiltak som skal treffes for å sikre at akrylamidinnholdet i sluttproduktet er så lavt som 

det med rimelighet er mulig å oppnå, og under referansenivået fastsatt i vedlegg IV. 

3. For hvert produkt skal de driftsansvarlige vurdere om det er mulig delvis å erstatte potetingredienser med 

ingredienser som har mindre potensial for dannelse av akrylamid. 

4. I systemer basert på våt deig skal de driftsansvarlige overveie bruk av følgende stoffer i den grad det er mulig, og ta 

i betraktning at disse stoffene ikke nødvendigvis er synergistiske med hensyn til sin begrensende virkning, særlig 

gjelder dette bruk av asparaginase og reduksjon av pH-verdier: 

— Asparaginase. 

— Syrer eller deres salter (for å redusere deigens pH-verdi). 

— Kalsiumsalter. 

5. Dersom potetgull, snacks eller sprø kjeks framstilt av potetdeig frityrstekes, skal de driftsansvarlige angi 

frityroljetemperaturen for hvert produkt i sluttfasen av frityrstekingen, kontrollere disse temperaturene og føre 

registre for å dokumentere kontrollene. 

6. Oljetemperaturen i sluttfasen av frityrstekingen skal være så lav som mulig for en bestemt produksjonslinje og for 

det bestemte produktet, i samsvar med de anbefalte standardene for kvalitet og næringsmiddeltrygghet, og idet det 

tas hensyn til relevante faktorer som frityrapparatprodusent, frityrapparattype, sukkerinnhold og ønsket vanninnhold 

i produktet. 

Dersom temperaturen er høyere enn 175 °C i sluttfasen av frityrstekingen, skal de driftsansvarlige framlegge 

opplysninger som viser at akrylamidinnholdet i det ferdige produktet ligger under referansenivået fastsatt i  

vedlegg IV. 

(Merk: De fleste pelletprodukter frityrstekes ved temperaturer over 175 °C på grunn av deres svært korte 

friteringstid og de temperaturene som kreves for å oppnå den ekspanderingen og teksturen som kreves for disse 

produktene). 

7. Dersom potetgull, snacks eller sprø kjeks framstilt av potetdeig stekes i ovn, skal de driftsansvarlige for hvert 

produkt angi steketemperaturen i sluttfasen i stekeovnen og føre registre for å dokumentere kontrollene. 

8. Temperaturen i sluttfasen av stekingen/tørkeprosessen skal være så lav som mulig for en bestemt produksjonslinje 

og for det bestemte produktet, i samsvar med de forventede standardene for kvalitet og næringsmiddeltrygghet, og 

idet det tas hensyn til relevante faktorer som maskintype, råvarens innhold av reduserende sukker og vanninnholdet 

i produktet. 

9. Dersom produkttemperaturen er høyere enn 175 °C ved avslutning av steke-/tørkeprosessen, skal de driftsansvarlige 

framlegge opplysninger som viser at akrylamidinnholdet i det ferdige produktet ligger under referansenivået fastsatt 

i vedlegg IV. 

10. For hvert produkt skal de driftsansvarlige angi vanninnholdet etter frityrsteking eller steking i ovn, som skal være så 

høyt som mulig for en bestemt produksjonslinje og for et bestemt produkt, i samsvar med kravene til 

produktkvalitet og næringsmiddeltrygghet, og idet det tas hensyn til temperaturen i sluttfasen av frityrstekingen, 

under stekingen eller tørkingen. Vanninnholdet i sluttproduktet skal ikke være lavere enn 1,0 %. 

III. FINERE BAKERVARER 

De begrensende tiltakene i dette kapittelet gjelder for finere bakervarer som småkaker, kjeks, kavringer, kornstenger, 

scones, iskjeks, vaffelkjeks, engelske muffins (crumpets) og pepperkaker (gingerbread) samt usøtede produkter som sprø 

kjeks (crackers), knekkebrød og brøderstatninger. I denne kategorien er sprø kjeks (crackers) tørre kjeks (produkter bakt 

på kornmel), f.eks. salte kjeks, rugknekkebrød og matzot (usyret brød). 

Agronomi 

Ved kontraktdyrking, der produsentene leverer landbruksproduktene direkte til de driftsansvarlige, skal de driftsan-

svarlige hindre forhøyet asparagininnhold i korn gjennom å sikre overholdelse av følgende krav: 

— Bruk av god landbrukspraksis for gjødsling, særlig med hensyn til å opprettholde et balansert svovelinnhold i jorden 

og sikre korrekt nitrogentilførsel.  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/39 

 

 

— Bruk av god plantehelsepraksis for å sikre gjennomføring av planteverntiltak for å hindre soppinfeksjoner. 

De driftsansvarlige skal utføre kontroller for å påse at ovennevnte krav faktisk overholdes. 

Oppskrift og produktutforming 

I framstillingsprosessen skal de driftsansvarlige iverksette følgende begrensende tiltak: 

1. For relevante produkter skal de driftsansvarlige vurdere å redusere eller helt eller delvis erstatte ammonium-

bikarbonat med alternative hevemidler, for eksempel 

a) natriumbikarbonat og syregivende midler, eller 

b) natriumbikarbonat og dinatriumdifosfat med organiske syrer eller kaliumvarianter av disse. 

Som en del av denne vurderingen skal de driftsansvarlige sikre at bruken av nevnte alternative hevemidler ikke 

forårsaker organoleptiske endringer (smak, utseende, tekstur osv.) eller en økning av det samlede natriuminnholdet 

som påvirker produktidentitet og forbrukeraksept. 

2. Dersom produktets utforming tillater det, skal de driftsansvarlige der det er mulig erstatte fruktose eller ingredienser 

som inneholder fruktose, som sirup og honning, med glukose eller ikke-reduserende sukker som sukrose, særlig i 

oppskrifter som inneholder ammoniumbikarbonat, og idet det tas hensyn til at erstatning av fruktose eller annet 

reduserende sukker kan medføre endret produktidentitet som følge av tap av aroma og fargedannelse. 

3. I den grad det er effektivt og mulig skal de driftsansvarlige bruke asparaginase for å redusere innholdet av asparagin 

og begrense risikoen for at det dannes akrylamid. De driftsansvarlige skal ta hensyn til at bruk av asparaginase har 

begrenset eller ingen innvirkning på akrylamidinnholdet i oppskrifter med høyt fettinnhold, lavt vanninnhold eller 

høy pH-verdi. 

4. Dersom en produktegenskap tillater det, skal de driftsansvarlige vurdere om det er mulig delvis å erstatte hvetemel 

med mel fra alternative kornsorter, f.eks. av ris, idet det tas hensyn til at enhver endring vil få innvirkning på 

bakeprosessen og produktets organoleptiske egenskaper. Forskjellige typer korn har vist seg å ha ulikt innhold av 

asparagin (asparagininnholdet er typisk høyest i rug, og i fallende orden følger havre, hvete og mais, og lavest er 

innholdet i ris). 

5. De driftsansvarlige skal i sin risikovurdering ta hensyn til virkningen av ingredienser i finere bakervarer som kan øke 

akrylamidinnholdet i sluttproduktet, og bruke ingredienser som ikke har slik virkning, men som bevarer produktenes 

fysiske og organoleptiske egenskaper (f.eks. mandler ristet ved lavere snarere enn høyere temperaturer, og tørket 

frukt som kilde til fruktose). 

6. De driftsansvarlige skal sikre at leverandører av varmebehandlede ingredienser som kan danne akrylamid, foretar en 

risikovurdering av akrylamid og gjennomfører egnede begrensende tiltak. 

7. De driftsansvarlige skal sikre at en endring i produkter fra leverandører ikke fører til økt akrylamidinnhold. 

8. I den grad det er mulig og rimelig i kombinasjon med andre begrensende tiltak skal de driftsansvarlige vurdere å 

tilsette organiske syrer i produksjonsprosessen eller redusere pH-verdien, idet det tas hensyn til at dette kan føre til 

organoleptiske endringer (mindre brunfarging, smaksendring). 

Foredling 

De driftsansvarlige skal treffe følgende begrensende tiltak ved framstilling av finere bakervarer og skal sikre at tiltakene 

som treffes, er forenlige med produktegenskapene og kravene til næringsmiddeltrygghet: 

1. De driftsansvarlige skal bruke den varmetilførselen, dvs. den kombinasjonen av tid og temperatur, som er mest 

effektiv for å redusere dannelsen av akrylamid, samtidig med at de ønskede produktegenskapene oppnås.  
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2. De driftsansvarlige skal øke vanninnholdet i sluttproduktet, slik at ønsket produktkvalitet og påkrevd holdbarhetstid 

kan oppnås og standarder for næringsmiddeltrygghet overholdes. 

3. Produktene skal stekes til en lysere sluttfarge i sluttproduktet, slik at ønsket produktkvalitet og påkrevd holdbar-

hetstid kan oppnås og standarder for næringsmiddeltrygghet overholdes. 

4. Ved utvikling av nye produkter skal de driftsansvarlige i sin risikovurdering ta hensyn til størrelsen og 

overflatearealet av et bestemt produkt, idet produkter som er små i størrelse, potensielt får et høyere akrylamid-

innhold som følge av varmepåvirkning. 

5. Ettersom visse ingredienser som brukes ved framstilling av finere bakervarer kan være varmebehandlet flere ganger 

(f.eks. forbehandlede kornbiter, nøtter, frø, tørket frukt osv.), noe som fører til økt akrylamidinnhold i 

sluttproduktene, skal de driftsansvarlige tilpasse produkt- og prosessutformingen tilsvarende for å overholde refe-

ransenivåene for akrylamidinnhold fastsatt i vedlegg IV. De driftsansvarlige skal særlig ikke bruke brente produkter 

til ny bearbeiding. 

6. For ferdigblandinger som bringes i omsetning som produkter som skal stekes ferdig hjemme eller i cateringvirk-

somheter, skal de driftsansvarlige sørge for tilberedningsanvisninger til sine kunder for å sikre at akrylamidinnholdet 

i sluttproduktene er så lavt som det med rimelighet er mulig å oppnå, og under referansenivåene. 

IV. FROKOSTKORN 

Agronomi 

Ved kontraktdyrking, der produsentene leverer landbruksproduktene direkte til de driftsansvarlige, skal de drifts-

ansvarlige hindre forhøyet asparagininnhold i korn gjennom å sikre overholdelse av følgende krav: 

— Bruk av god landbrukspraksis for gjødsling, særlig med hensyn til å opprettholde et balansert svovelinnhold i jorden 

og sikre korrekt nitrogentilførsel. 

— Bruk av god plantehelsepraksis for å sikre gjennomføring av planteverntiltak for å hindre soppinfeksjoner. 

De driftsansvarlige skal utføre kontroller for å påse at ovennevnte krav faktisk overholdes. 

Oppskrift 

1. Ettersom produkter basert på mais og ris som oftest har et lavere akrylamidinnhold enn produkter som er framstilt av 

hvete, rug, havre og bygg, skal de driftsansvarlige, der det er relevant, vurdere å bruke mais og ris ved utvikling av 

nye produkter, og idet det tas hensyn til at enhver endring vil få innvirkning på framstillingsprosessen og 

produktenes organoleptiske egenskaper. 

2. De driftsansvarlige skal kontrollere tilsetningsmengdene ved tilsetning av reduserende sukker (f.eks. fruktose og 

glukose) og ingredienser som inneholder reduserende sukker (f.eks. honning), idet det tas hensyn til deres 

innvirkning på organoleptiske egenskaper og prosessfunksjoner (bindende klynger for klyngedannelse), og at de kan 

fungere som forløpere til dannelse av akrylamid når de tilsettes før varmebehandlingen. 

3. De driftsansvarlige skal i sin risikovurdering ta hensyn til akrylamidbidraget fra varmebehandlede, tørkede 

ingredienser, for eksempel ristede nøtter og ovnstørkede frukter, og bruke alternative ingredienser dersom det er 

sannsynlig at det ferdige produktet vil overstige referansenivået angitt i vedlegg IV som følge av nevnte bidrag. 

4. For varmebehandlede ingredienser som inneholder 150 mikrogram akrylamid per kilo (μg/kg) eller mer, skal de 

driftsansvarlige treffe følgende tiltak: 

— Opprette et register over slike ingredienser. 

— Foreta kontroller av leverandører og/eller analyser. 

— Sikre at leverandøren av slike ingredienser ikke foretar endringer som øker akrylamidinnholdet.  
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5. Når kornet er i form av en meldeig og framstillingsprosessen tillater tilstrekkelig tid, temperatur og vanninnhold til at 

asparaginase kan redusere asparagininnholdet, skal de driftsansvarlige bruke asparaginase der det er påkrevd, 

forutsatt at det ikke har negativ innvirkning på aromaen eller innebærer en risiko for restenzymaktivitet. 

Foredling 

Ved framstilling av frokostkorn skal de driftsansvarlige iverksette følgende begrensende tiltak og sikre at tiltakene som 

treffes, er forenlige med produktegenskapene og kravene til næringsmiddeltrygghet: 

1. De driftsansvarlige skal ved hjelp av en risikovurdering identifisere kritiske varmebehandlingstrinn i framstillings-

prosessen som forårsaker dannelse av akrylamid. 

2. Ettersom dannelsen av akrylamid øker jo høyere oppvarmingstemperaturen og jo lengre oppvarmingstiden er, skal de 

driftsansvarlige identifisere en effektiv kombinasjon av temperatur og oppvarmingstid for å minimere dannelsen av 

akrylamid uten at det går ut over produktets smak, tekstur, farge, trygghet eller holdbarhetstid. 

3. For å unngå at det dannes akrylamidtopper skal de driftsansvarlige kontrollere oppvarmingstemperaturer, oppvar-

mingstid og matehastigheter for å sikre at vanninnholdet i sluttproduktet etter avsluttet varmebehandling ikke er 

lavere enn angitt nedenfor, slik at ønsket produktkvalitet og påkrevd holdbarhetstid kan oppnås og standarder for 

næringsmiddeltrygghet overholdes: 

— Ristede produkter: 1 g/100 g for ekstruderte produkter, 1 g/100 g for produkter som tilberedes satsvis, 2 g/100 g 

for dampvalsede produkter. 

— Direkte ekspanderte produkter: 0,8 g/100 g for ekstruderte produkter. 

— Bakte produkter: 2 g/100 g for produkter som tilberedes kontinuerlig. 

— Fylte produkter: 2 g/100 g for ekstruderte produkter. 

— Annen tørking: 1 g/100 g for produkter som tilberedes satsvis, 0,8 g/100 g for puffede produkter. 

De driftsansvarlige skal måle vanninnholdet og uttrykke akrylamidkonsentrasjonen i tørrvekt for å unngå l den 

misvisende virkningen av endringer i vanninnholdet. 

4. Ny bearbeiding av produktet tilbake gjennom prosessen kan potensielt øke akrylamidinnholdet som følge av gjentatt 

eksponering for varmebehandlingstrinnene. De driftsansvarlige skal derfor vurdere virkningen av ny bearbeiding på 

akrylamidinnholdet og redusere eller unngå dette. 

5. De driftsansvarlige skal ha innført prosedyrer som temperaturkontroll og overvåking for å hindre forekomst av 

brente produkter. 

V. KAFFE 

Oppskrift 

Ved valg av sammensetning av kaffeblandinger skal de driftsansvarlige i sin risikovurdering ta hensyn til at akrylamid-

innholdet i produkter basert på Robusta-bønner generelt er høyere enn i produkter basert på Arabica-bønner. 

Foredling 

1. De driftsansvarlige skal identifisere kritiske brenningsforhold for å sikre minst mulig dannelse av akrylamid for den 

ønskede smaksprofilen. 

2. Kontroll av brenningsforholdene skal inngå i et PRP-program (program for grunnforutsetninger) som en del av god 

framstillingspraksis. 

3. De driftsansvarlige skal vurdere behandling med asparaginase for å redusere forekomsten av akrylamid, i den grad 

dette er mulig og effektivt. 

VI. KAFFEERSTATNINGER SOM INNEHOLDER MER ENN 50 % KORN 

Agronomi 

Ved kontraktdyrking, der produsentene leverer landbruksproduktene direkte til de driftsansvarlige, skal de drifts-

ansvarlige hindre forhøyet asparagininnhold i korn gjennom å sikre overholdelse av følgende krav: 

— Bruk av god landbrukspraksis for gjødsling, særlig med hensyn til å opprettholde et balansert svovelinnhold i jorden 

og sikre korrekt nitrogentilførsel.  
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— Bruk av god plantehelsepraksis for å sikre gjennomføring av planteverntiltak for å hindre soppinfeksjoner. 

De driftsansvarlige skal utføre kontroller for å påse at ovennevnte krav faktisk overholdes. 

Oppskrift 

1. Ettersom produkter basert på mais og ris som oftest har et lavere akrylamidinnhold enn produkter som er framstilt av 

hvete, rug, havre og bygg, skal de driftsansvarlige, der det er relevant, vurdere å bruke mais og ris ved utvikling av 

nye produkter, idet det tas hensyn til at enhver endring vil få innvirkning på framstillingsprosessen og produktenes 

organoleptiske egenskaper. 

2. De driftsansvarlige skal kontrollere tilsetningsmengdene ved tilsetning av reduserende sukker (f.eks. fruktose og 

glukose) og ingredienser som inneholder reduserende sukker (f.eks. honning), idet det tas hensyn til innvirkningen på 

organoleptiske egenskaper og prosessfunksjoner (bindende klynger), og at de kan fungere som forløpere til dannelse 

av akrylamid når de tilsettes før varmebehandlingen. 

3. Dersom kaffeerstatninger ikke utelukkende består av korn, skal de driftsansvarlige, der det er relevant, bruke andre 

ingredienser som fører til lavere akrylamidinnhold etter behandling ved høy temperatur. 

Foredling 

1. De driftsansvarlige skal identifisere kritiske brenningsforhold for å sikre minst mulig dannelse av akrylamid for den 

ønskede smaksprofilen. 

2. Kontroll av brenningsforholdene skal inngå i et PRP-program (program for grunnforutsetninger) som en del av god 

framstillingspraksis. 

VII. KAFFEERSTATNINGER SOM INNEHOLDER MER ENN 50 % SIKORI 

De driftsansvarlige skal bare kjøpe sorter med lavt asparagininnhold, og de skal sikre at nitrogen ikke tilføres for sent og 

i for store mengder under dyrkingen av sikori. 

Oppskrift 

Dersom kaffeerstatninger ikke utelukkende består av sikori, dvs. at sikoriinnholdet er under 100 % og over 50 %, skal de 

driftsansvarlige tilsette andre ingredienser, for eksempel sikorifibrer og ristet korn, ettersom disse har vist seg å være 

effektive for å redusere akrylamidinnholdet i sluttproduktet. 

Foredling 

1. De driftsansvarlige skal identifisere kritiske brenningsforhold for å sikre minst mulig dannelse av akrylamid for den 

ønskede smaksprofilen. Konklusjonene skal dokumenteres. 

2. Kontroll av brenningsforholdene skal inngå i produsentens styringssystem for næringsmiddeltrygghet. 

VIII. KJEKS OG KORNBASERTE NÆRINGSMIDLER TIL SPEDBARN OG SMÅBARN(1) 

Ved kontraktdyrking, der produsentene leverer landbruksproduktene direkte til de driftsansvarlige, skal de driftsansvar-

lige hindre forhøyet asparagininnhold i korn gjennom å sikre overholdelse av følgende krav: 

— Bruk av god landbrukspraksis for gjødsling, særlig med hensyn til å opprettholde et balansert svovelinnhold i jorden 

og sikre korrekt nitrogentilførsel. 

— Bruk av god plantehelsepraksis for å sikre gjennomføring av planteverntiltak for å hindre soppinfeksjoner. 

De driftsansvarlige skal utføre kontroller for å påse at ovennevnte krav faktisk overholdes.  

  

(1) Som definert i forordning (EU) nr. 609/2013. 
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Produktutforming, foredling og oppvarming 

1. I den grad det er mulig skal de driftsansvarlige bruke asparaginase for å redusere asparagininnholdet i melråvaren. 

Driftsansvarlige som ikke kan bruke asparaginase på grunn av for eksempel foredlingskrav eller produktutforming, 

skal bruke melråvarer med lavt innhold av forløpere til akrylamid, som fruktose, glukose og asparagin. 

2. Under utvikling av oppskriften skal de driftsansvarlige foreta en vurdering som gir opplysninger om reduserende 

sukker og asparagin, samt alternativer for å oppnå et lavt innhold av reduserende sukker i den endelige oppskriften. 

Behovet for en slik vurdering vil avhenge av bruken av asparaginase i oppskriften. 

3. De driftsansvarlige skal sikre at varmebehandlede ingredienser som kan danne akrylamid, leveres av leverandører 

som kan dokumentere at de har truffet egnede begrensende tiltak for å redusere forekomsten av akrylamid i slike 

ingredienser. 

4. De driftsansvarlige skal ha innført en prosedyre for endringshåndtering for å sikre at de ikke foretar leverandør-

endringer som øker akrylamidinnholdet. 

5. Dersom bruken av varmebehandlede råvarer og ingredienser fører til at referansenivået for akrylamid som er angitt i 

vedlegg IV, overskrides i sluttproduktet, skal de driftsansvarlige gjennomgå bruken av disse produktene for å holde 

akrylamidinnholdet så lavt som det med rimelighet er mulig å oppnå, og under referansenivået fastsatt i vedlegg IV. 

Oppskrift 

1. Ettersom produkter basert på mais og ris som oftest har et lavere akrylamidinnhold enn produkter som er framstilt av 

hvete, rug, havre og bygg, skal de driftsansvarlige, der det er relevant, vurdere å bruke mais og ris ved utvikling av 

nye produkter, idet det tas hensyn til at enhver endring vil få innvirkning på framstillingsprosessen og produktenes 

organoleptiske egenskaper. 

2. Særlig i risikovurderingen skal de driftsansvarlige ta hensyn til at produkter basert på helkorn og/eller med et høyt 

innhold av kornkli, har et høyere akrylamidinnhold. 

3. De driftsansvarlige skal kontrollere tilsetningsmengdene ved tilsetning av reduserende sukker (f.eks. fruktose og 

glukose) og ingredienser som inneholder reduserende sukker (f.eks. honning), idet det tas hensyn til innvirkningen på 

organoleptiske egenskaper og prosessfunksjoner (bindende klynger), og at de kan fungere som forløpere til dannelse 

av akrylamid når de tilsettes før varmebehandlingen. 

4. De driftsansvarlige skal fastsette akrylamidbidraget fra varmebehandlede og tørre ingredienser, for eksempel ristede 

nøtter og ovnstørkede frukter, og bruke alternative ingredienser dersom det ferdige produktet vil overstige 

referansenivået fastsatt i vedlegg IV som følge av bruk av nevnte ingredienser. 

Foredling 

1. De driftsansvarlige skal ved hjelp av en risikovurdering identifisere kritiske varmebehandlingstrinn i framstillings-

prosessen som forårsaker dannelse av akrylamid. 

2. De driftsansvarlige skal måle vanninnholdet og uttrykke akrylamidkonsentrasjonen i tørrvekt for å unngå l den 

misvisende virkningen av endringer i vanninnholdet. 

3. De driftsansvarlige skal identifisere og bruke en effektiv kombinasjon av temperatur og oppvarmingstid for å 

minimere dannelsen av akrylamid uten at det går ut over produktets smak, tekstur, farge, trygghet eller holdbar-

hetstid. 

4. De driftsansvarlige skal kontrollere oppvarmingstemperatur, oppvarmingstid og matehastighet. Målesystemer for 

kontroll av matehastighet og temperatur bør kalibreres regelmessig, og disse driftsforholdene bør kontrolleres 

innenfor fastsatte grenser. Disse oppgavene skal inngå i HACCP-prosedyrene.  
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5. Overvåking og kontroll av produktenes vanninnhold etter de kritiske varmebehandlingstrinnene har vist seg å være 

effektivt for å kontrollere akrylamidinnholdet i noen prosesser, og under slike omstendigheter kan denne prosessen 

derfor være et egnet alternativ til å kontrollere oppvarmingstemperatur og oppvarmingstid, og skal derfor benyttes. 

IX. BARNEMAT PÅ GLASS (NÆRINGSMIDLER MED LAVT SYREINNHOLD OG SVISKEBASERTE NÆRINGSMIDLER)(1) 

1. Ved produksjon av barnemat på glass skal de driftsansvarlige velge råvarer med lavt innhold av forløpere til 

akrylamid, f.eks. reduserende sukker som fruktose og glukose, og asparagin. 

2. Ved kontraktdyrking, der produsentene leverer landbruksproduktene direkte til de driftsansvarlige, skal de drifts-

ansvarlige hindre forhøyet asparagininnhold i korn gjennom å sikre overholdelse av følgende krav: 

— Bruk av god landbrukspraksis for gjødsling, særlig med hensyn til å opprettholde et balansert svovelinnhold i 

jorden og sikre korrekt nitrogentilførsel. 

— Bruk av god plantehelsepraksis for å sikre gjennomføring av planteverntiltak for å hindre soppinfeksjoner. 

De driftsansvarlige skal utføre kontroller for å påse at ovennevnte krav faktisk overholdes. 

3. I avtaler om innkjøp av sviskepuré skal de driftsansvarlige ta med krav som sikrer at varmebehandlingsmetoder som 

har som mål å redusere forekomsten av akrylamid i dette produktet, brukes i prosessen for framstilling av 

plommepuré. 

4. De driftsansvarlige skal sikre at varmebehandlede ingredienser som kan danne akrylamid, leveres av leverandører 

som kan dokumentere at de har truffet begrensende tiltak for å redusere forekomsten av akrylamid i slike ingredi-

enser. 

5. Dersom bruken av varmebehandlede råvarer og ingredienser fører til at referansenivået for akrylamid angitt i 

vedlegg IV, overskrides i sluttproduktet, skal de driftsansvarlige gjennomgå bruken av disse råvarene og ingredi-

ensene for å holde akrylamidinnholdet så lavt som det med rimelighet er mulig å oppnå, og under referansenivået 

fastsatt i vedlegg IV. 

Oppskrift 

1. De driftsansvarlige skal i sin risikovurdering av akrylamid i de aktuelle næringsmidlene ta hensyn til at 

akrylamidinnholdet er høyere i produkter basert på helkorn og/eller med høyt innhold av kornkli. 

2. De driftsansvarlige skal velge sorter av søtpoteter og svisker med lavest mulig innhold av forløpere til akrylamid, 

som reduserende sukker (f.eks. fruktose og glukose) og asparagin. 

3. De driftsansvarlige skal kontrollere tilsetningsmengdene når reduserende sukker (f.eks. fruktose og glukose) og 

ingredienser som inneholder reduserende sukker (f.eks. honning) tilsettes av organoleptiske grunner og av hensyn til 

prosessfunksjoner (bindende klynger), og kan fungere som forløpere til dannelse av akrylamid når de tilsettes før 

varmebehandlingen. 

Foredling 

1. De driftsansvarlige skal identifisere de varmebehandlingstrinnene i prosessen som bidrar mest til akrylamiddannelse, 

slik at innsatsen for ytterligere akrylamidreduksjon/-kontroll blir mest mulig effektiv. Dette skal gjøres enten 

gjennom en risikovurdering eller ved direkte måling av akrylamidinnholdet i produktet før og etter hvert 

varmebehandlingstrinn. 

2. For å unngå at det dannes akrylamidtopper skal de driftsansvarlig kontrollere oppvarmingstemperatur, oppvar-

mingstid og matehastigheter. Målesystemer for kontroll av matehastighet og temperatur bør kalibreres regelmessig, 

og disse driftsforholdene bør kontrolleres innenfor fastsatte grenser. Disse oppgavene skal inngå i HACCP-

prosedyrene. 

3. De driftsansvarlige skal sikre at en reduksjon i varmetilførsel for å redusere akrylamidinnholdet i næringsmidler med 

lavt syreinnhold og sviskebaserte næringsmidler, ikke påvirker de aktuelle næringsmidlenes mikrobiologiske 

trygghet.  

  

(1) Som definert i forordning (EU) nr. 609/2013. 
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X. BRØD 

Agronomi 

Ved kontraktdyrking, der produsentene leverer landbruksproduktene direkte til de driftsansvarlige, skal de 

driftsansvarlige hindre forhøyet asparagininnhold i korn gjennom å sikre overholdelse av følgende krav: 

— Bruk av god landbrukspraksis for gjødsling, særlig med hensyn til å opprettholde et balansert svovelinnhold i jorden 

og sikre korrekt nitrogentilførsel. 

— Bruk av god plantehelsepraksis for å sikre gjennomføring av planteverntiltak for å hindre soppinfeksjoner. 

De driftsansvarlige skal utføre kontroller for å påse at ovennevnte krav faktisk overholdes. 

Produktutforming, foredling og oppvarming 

1. De driftsansvarlige skal sikre at brød stekes til en lysere sluttfarge for å redusere dannelsen av akrylamid, samtidig 

som det tas hensyn til den individuelle produktutformingen og de tekniske mulighetene. 

2. De driftsansvarlige skal forlenge gjæringstiden, samtidig som det tas hensyn til produktutformingen og de tekniske 

mulighetene. 

3. De driftsansvarlige skal redusere varmetilførselen ved å optimalisere steketemperaturen og steketiden i den grad det 

er mulig. 

4. De driftsansvarlige skal oppgi stekeanvisninger for brød som skal tilberedes ferdig hjemme eller i områder med 

butikkbakst (bake-off-områder), i detaljforretninger eller cateringvirksomheter. 

5. De driftsansvarlige skal erstatte ingredienser som potensielt kan øke akrylamidinnholdet i sluttproduktet dersom 

dette er forenlig med produktutformingen og de tekniske mulighetene, for eksempel ved bruk av nøtter og frø ristet 

ved lavere snarere enn høyere temperaturer. 

6. I den grad det er mulig skal de driftsansvarlige erstatte fruktose med glukose, særlig i oppskrifter som inneholder 

ammoniumbikarbonat (E503), dersom produktets utforming tillater det. Dette innebærer for eksempel å erstatte 

invertsukkersirup og honning, som har et høyere innhold av fruktose, med glukosesirup. 

7. I produkter med lavt vanninnhold skal de driftsansvarlige, i den grad det er mulig, bruke asparaginase for å redusere 

asparagininnholdet samtidig som det tas hensyn til produktets oppskrift, ingredienser, vanninnhold og prosess. 

 _____  
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VEDLEGG II 

DEL A 

BEGRENSENDE TILTAK SOM SKAL IVERKSETTES AV DRIFTSANSVARLIGE FOR NÆRINGSMIDDELFORETAK SOM 

NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2 

1. Driftsansvarlige som produserer potetprodukter, skal iverksette følgende begrensende tiltak: 

— Pommes frites og andre oppskårne (frityrstekte) potetprodukter: 

— Potetsorter med lavt sukkerinnhold skal brukes der slike er tilgjengelige og i den grad det er forenlig med 

næringsmiddelet som skal oppnås. I denne forbindelse skal leverandøren rådspørres om de best egnede potet-

sortene. 

— Potetene skal lagres ved en temperatur på over 6 °C. 

— Før frityrstekingen: 

Med unntak av fryste potetprodukter, der tilberedningsanvisningene skal følges, skal et av følgende tiltak treffes for å 

redusere sukkerinnholdet i rå pommes frites der det er mulig og i den grad det er forenlig med næringsmiddelet som 

skal oppnås: 

— Vasking og bløtlegging i kaldt vann, helst i 30 minutter til 2 timer. Bitene skal skylles i rent vann før frityrsteking. 

— Bløtlegging i noen minutter i varmt vann. Bitene skal skylles i rent vann før frityrsteking. 

— Blansjering av poteter gir lavere akrylamidinnhold, og potetene bør derfor om mulig blansjeres. 

— Ved frityrsteking av pommes frites eller andre potetprodukter: 

— Det skal brukes frityrolje og -fett som tillater raskere frityrsteking og/eller ved lavere temperaturer. Leverandører av 

matoljer skal rådspørres om hvilke typer olje/fett som er best egnet. 

— Temperaturen ved frityrsteking skal være under 175 °C og i alle tilfeller så lav som mulig i samsvar med kravene til 

næringsmiddeltrygghet. 

— Kvaliteten på frityrolje og -fett skal opprettholdes ved hyppig skumming for å fjerne småbiter og smuler. 

Ved tilberedning av pommes frites bør de driftsansvarlige bruke tilgjengelige fargekart som gir veiledning om den optimale 

kombinasjonen av farge og lavt akrylamidinnhold. 

Et fargekart med veiledning om den optimale kombinasjonen av farge og lavt akrylamidinnhold bør plasseres lett synlig i 

lokalene der personalet tilbereder næringsmidlene. 

2. Driftsansvarlige som produserer brød og finere bakervarer, skal iverksette følgende begrensende tiltak i bakeprosessen: 

— I den grad det er mulig og forenlig med produksjonsprosessen og hygienekravene 

— skal gjæringstiden forlenges, 

— skal vanninnholdet i deigen ved framstilling av et produkt med lavt vanninnhold, optimaliseres, 

— skal ovnstemperaturen senkes og tilberedningstiden forlenges. 

Produktene skal stekes til en lysere sluttfarge, og steking av skorpen til den blir mørk på farge skal unngås i tilfelle den 

mørke fargen skyldes kraftig steking og ikke har sammenheng med brødets særlige sammensetning eller art. 

3. Ved tilberedning av sandwicher skal de driftsansvarlige sørge for at sandwichene ristes til de oppnår optimal farge. 

Fargekart som er utarbeidet for bestemte produkttyper, og som gir veiledning om den optimale kombinasjonen av farge og 

lavt akrylamidinnhold, bør brukes ved produksjon av disse bestemte produktene dersom de er tilgjengelige. Ved bruk av 

ferdigpakket brød eller bakervarer som skal ferdiglages, skal tilberedningsanvisningene følges. 

Det ovennevnte fargekartet som gir veiledning om den optimale kombinasjonen av farge og lavt akrylamidinnhold, skal 

plasseres lett synlig i lokalene der personalet tilbereder de bestemte næringsmidlene.  
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DEL B 

BEGRENSENDE TILTAK SOM SKAL IVERKSETTES AV DRIFTSANSVARLIGE FOR NÆRINGSMIDDELFORETAK SOM 

NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 3, I TILLEGG TIL DE BEGRENSENDE TILTAKENE NEVNT I DEL A 

1. Generelt krav 

De driftsansvarlige skal godta produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bare fra driftsansvarlige som har iverksatt alle de 

begrensende tiltakene fastsatt i vedlegg I. 

2. Pommes frites og andre oppskårne (frityrstekte) potetprodukter 

De driftsansvarlige skal 

— følge de anvisningene om lagring som er gitt av de driftsansvarlige eller leverandørene, eller som er fastsatt i de 

relevante begrensende tiltakene i vedlegg I, 

— følge standardiserte framgangsmåter og bruke kalibrerte frityrapparater utstyrt med datastyrte tidsmålere og 

programmert med standardinnstillinger (tid, temperatur), 

— overvåke akrylamidinnholdet i ferdige produkter for å kontrollere at de begrensende tiltakene er effektive for å holde 

akrylamidinnholdet under referansenivået. 

3. Bakervarer 

De driftsansvarlige skal overvåke akrylamidinnholdet i ferdige produkter for å kontrollere at de begrensende tiltakene er 

effektive for å holde akrylamidinnholdet under referansenivået. 

4. Kaffe 

De driftsansvarlige skal sikre at akrylamidinnholdet i levert kaffe er lavere enn referansenivået angitt i vedlegg IV, men det 

skal tas hensyn til at dette ikke alltid er mulig for alle typer kaffe, avhengig av blandings- og brenningsegenskapene. I slike 

tilfeller skal leverandøren gi en begrunnelse. 

 _____  
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VEDLEGG III 

PRØVETAKINGS- OG ANALYSEKRAV VED OVERVÅKINGEN NEVNT I ARTIKKEL 4 

I. Prøvetaking 

1. Prøven skal være representativ for partiet det tas prøve fra. 

2. De driftsansvarlige skal sikre at de gjennomfører en representativ prøvetaking og analyse av sine produkter med 

hensyn til forekomst av akrylamid, for å kontrollere at de begrensende tiltakene er effektive, dvs. at akrylamid-

innholdet konsekvent er lavere enn referansenivåene. 

3. De driftsansvarlige skal sikre at det tas en representativ prøve av hver produkttype for analyse av akrylamid-

konsentrasjon. En «produkttype» omfatter grupper av produkter med samme eller lignende ingredienser, oppskrift, 

prosessutforming og/eller prosesskontroller, der disse kan ha innvirkning på akrylamidinnholdet i det ferdige 

produktet. Overvåkingsprogrammene skal prioritere produkttyper som har vist seg å kunne overskride referansenivået, 

og skal være risikobaserte når det er mulig å gjennomføre ytterligere begrensende tiltak. 

II. Analyse 

1. De driftsansvarlige skal framlegge tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av akrylamidinnholdet og av 

sannsynligheten for at produkttypen kan overskride referansenivået. 

2. Prøven skal analyseres i et laboratorium som deltar i relevante ordninger for egnethetsprøving (som er i samsvar med 

«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories»(1) utarbeidet i 

regi av IUPAC/ISO/AOAC), og som bruker godkjente analysemetoder for påvisning og mengdebestemmelse. 

Laboratoriene skal kunne vise at de har tatt i bruk prosedyrer for intern kvalitetskontroll. Eksempler på slike er å finne 

i «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories»(2). 

Dersom det er mulig skal analysens nøyaktighet vurderes ved å inkludere egnet sertifisert referansemateriale i 

analysen. 

3. Den analysemetoden som brukes ved analyse av akrylamid, skal oppfylle følgende ytelseskriterier: 

Parameter Kriterium 

Bruksområde Næringsmidler angitt i denne forordningen 

Spesifisitet Fri for matrise- eller spektralinterferens 

Blindprøver Under påvisningsgrensen (LOD) 

Repeterbarhet (RSDr) 0,66 ganger RSDR utregnet etter Horwitz’ (endrede) ligning 

Reproduserbarhet (RSDR) Utregnet etter Horwitz’ (endrede) ligning 

Gjenfinning 75–110 % 

Påvisningsgrense (LOD) Tre tideler av LOQ 

Grense for mengdebestemmelse 

(LOQ) 

For referansenivå < 125 μg/kg: ≤ to femdeler av referansenivået (men trenger 

ikke være lavere enn 20 μg/kg) 

For referansenivå ≥ 125 μg/kg: ≤ 50 μg/kg 

4. Analysen av akrylamid kan erstattes med måling av produktegenskaper (f.eks. farge) eller prosessparametrer, forutsatt 

at en statistisk korrelasjon kan påvises mellom produktegenskapene eller prosessparametrene og akrylamidinnholdet.  

  

(1) M. Thompson et al, Pure and Applied Chemistry, 2006, 78, s. 145–196. 

(2) M. Thompson og R. Wood (red.): Pure and Applied Chemistry, 1995, 67, s. 649–666. 
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III. Prøvetakingsfrekvens 

1. De driftsansvarlige skal gjennomføre prøvetaking og analyse minst én gang i året av produkter som har et kjent og 

velkontrollert akrylamidinnhold. De driftsansvarlige skal utføre hyppigere prøvetakinger og analyser av produkter som 

potensielt kan overskride referansenivået, og de skal være risikobaserte når det er mulig å gjennomføre ytterligere 

begrensende tiltak. 

2. På grunnlag av vurderingen nevnt i punkt II nr.1 skal de driftsansvarlige angi passende analysefrekvens for hver 

produkttype. Vurderingen skal gjentas dersom et produkt eller en prosess endres på en måte som kan føre til en 

endring av akrylamidinnholdet i sluttproduktet. 

IV. Begrensende tiltak 

Dersom analyseresultatet, korrigert for gjenfinning, men uten at det tas hensyn til måleusikkerheten, viser at et produkt har 

overskredet referansenivået eller har et høyere akrylamidinnhold enn forventet (sammenlignet med tidligere analyser, men 

lavere enn referansenivået), skal de driftsansvarlige gjennomgå de begrensende tiltakene som er iverksatt, og treffe 

ytterligere tilgjengelige begrensende tiltak for å sikre at akrylamidinnholdet i det ferdige produktet er under 

referansenivået. Dette skal vises ved å utføre en ny representativ prøvetaking og analyse etter innføringen av de ytterligere 

begrensende tiltakene. 

V. Opplysninger til vedkommende myndigheter 

De driftsansvarlige skal på anmodning gjøre analyseresultatene fra den årlige analysen tilgjengelig for vedkommende 

myndighet sammen med beskrivelser av de analyserte produktene. For produkter som overskrider referansenivået, skal det 

framlegges opplysninger om de begrensende tiltakene som er truffet for å redusere akrylamidinnholdet til under 

referansenivået. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

REFERANSENIVÅER NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 1 

Referansenivåene for forekomst av akrylamid i næringsmidler som nevnt i artikkel 1 nr. 1 er som følger: 

Næringsmidler 
Referansenivå 

(μg/kg) 

Pommes frites (klar til å spises) 500 

Potetgull framstilt av ferske poteter og av potetdeig 

Sprø kjeks framstilt av poteter 

Andre potetprodukter framstilt av potetdeig 

750 

Mykt brød  

a) Brød framstilt av hvete 50 

b) Mykt brød unntatt brød framstilt av hvete 100 

Frokostkorn (unntatt grøt)  

— Kliprodukter og kornvarer med helkorn, puffet korn 300 

— Produkter framstilt av hvete og rug(1) 300 

— Produkter framstilt av mais, havre, spelthvete, bygg og ris(1) 150 

Kjeks og vaffelkjeks 350 

Sprø kjeks unntatt sprø kjeks framstilt av poteter 400 

Knekkebrød 350 

Pepperkaker 800 

Produkter som ligner de øvrige produktene i denne kategorien 300 

Brent kaffe 400 

Pulverkaffe (oppløselig) 850 

Kaffeerstatninger  

a) Kaffeerstatninger utelukkende framstilt av korn 500 

b) Kaffeerstatninger framstilt av en blanding av korn og sikori (2) 

c) Kaffeerstatninger utelukkende framstilt av sikori 4 000 

Barnemat, bearbeidede kornbaserte næringsmidler til spedbarn og småbarn, unntatt kjeks og 

kavringer(3) 

40 

Kjeks og kavringer for spedbarn og småbarn(3) 150 

(1) Kornvarer uten helkorn og/eller uten kli. Kategorien blir bestemt av kornslaget det er mest av. 

(2) Referansenivået for kaffeerstatninger framstilt av en blanding av korn og sikori skal ta hensyn til den forholdsmessige andelen av disse 

ingrediensene i sluttproduktet. 

(3) Som definert i forordning (EU) nr. 609/2013. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/699 

av 6. mai 2019 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2019 til 29. juni 2019 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 forordningen får 

anvendelse på. Den 4. april 2019 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for 

Kommisjonen tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av mars 2019. Disse opplysningene ble 

offentliggjort 4. april 2019 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 forordningen 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 forordningen bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for 

rapportering som denne forordningen 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 forordningen i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

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 31. mars 2019 til 29. juni 2019. 

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) De relevante risikofrie rentekurvene fastsatt i vedlegg I. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 7.5.2019, s. 70, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 186/2019 av 10. juli 2019 

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). 

2020/EØS/76/08 
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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. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 31. mars 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 6. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/53 

 

 

[Vedleggene er kunngjort i EUT L 119 av 7.5.2019, s.72–150.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0699&qid=1605600980668&from=en%20and%20only%20hyperlink%20the%20part%20as%20of%20%22EUT%22
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/778 

av 2. februar 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til under hvilke omstendigheter 

og på hvilke vilkår betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag kan utsettes helt eller delvis, og om 

kriteriene for fastsettelse av virksomhet, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner og for 

fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til hovedforretningsområder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU 

og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 2 nr. 2 og 

artikkel 104 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Utsettelse av ekstraordinære etterhåndsbidrag i henhold til artikkel 104 i direktiv 2014/59/EU bør gis av 

krisehåndteringsmyndigheten på anmodning fra en institusjon for å lette krisehåndteringsmyndighetens vurdering av om 

den berørte institusjonen oppfyller vilkårene for utsettelse i henhold til artikkel 104 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU. Den 

berørte institusjonen bør gi alle opplysninger som krisehåndteringsmyndigheten anser som nødvendige for å foreta en 

slik vurdering. Krisehåndteringsmyndigheten bør ta hensyn til alle opplysninger som er tilgjengelige for vedkommende 

nasjonale myndigheter, for å unngå overlappende meldingskrav. 

2) Når krisehåndteringsmyndigheten vurderer hvordan ekstraordinære etterhåndsbidrag innvirker på institusjonens solvens 

og likviditet, bør den analysere hvordan betalingen innvirker på institusjonens kapital- og likviditetsstilling. Analysen 

bør anta et tap på institusjonens balanse tilsvarende det beløpet som skal betales på det tidspunktet det forfaller, og 

foreta en beregning av institusjonens kapitaldekning som følge av dette tapet, innenfor et passende tidsrom. Den bør 

videre forutsette en utgående strøm av midler tilsvarende det beløpet som skal betales på det tidspunktet det forfaller, og 

vurdere likviditetsrisikoen. 

3) Gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner krever at institusjoner og krisehåndteringsmyndigheter skal kunne 

identifisere og sikre opprettholdelse av kritiske funksjoner i institusjoner eller konserner. 

4) Opprettholdelse av kritiske funksjoner i institusjonen som er under krisehåndtering, er et av de viktigste krisehåndte-

ringsmålene. Det dreier seg om å sikre den finansielle stabiliteten og realøkonomien, og dette målet er derfor viktig i 

forbindelse med gjenopprettings- og krisehåndteringsplanleggingen. Kritiske funksjoner kan omfatte innlån, utlån og 

lånetjenester, betalings-, clearing-, deponerings- og oppgjørstjenester, interbankmarkedsvirksomhet, kapitalmar-

kedsvirksomhet og investeringsvirksomhet. 

5) En institusjons eller et konserns kritiske funksjoner angis i gjenopprettingsplanen. Gjenopprettingsplanen bør vurderes 

av krisehåndteringsmyndigheten og danne grunnlaget for krisehåndteringsplanen. Krisehåndteringsmyndigheten bør 

foreta sin egen vurdering av kritiske funksjoner når den utarbeider krisehåndteringsplanen, og bør vise hvordan kritiske 

funksjoner og hovedforretningsområder kan atskilles juridisk og økonomisk fra andre funksjoner for å sikre at de 

opprettholdes dersom institusjonen blir kriserammet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 20.5.2016, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

2020/EØS/76/09 
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6) Ved vurdering av en institusjons krisehåndteringsevne bør krisehåndteringsmyndighetene ta hensyn til om den valgte 

strategien sikrer opprettholdelse av kritiske funksjoner, og om myndigheten til å håndtere eller fjerne hindringer for 

krisehåndteringen er knyttet til kritiske funksjoner. Tilsvarende kan forpliktelser ved en eventuell tapsdekning unntas fra 

det interne tapsdekningsverktøyets anvendelsesområde dersom unntaket er strengt nødvendig og rimelig for å sikre at 

kritiske funksjoner opprettholdes. Kritiske funksjoner får også betydning når det brukes et brobankverktøy, ettersom en 

brobankinstitusjon bør opprettholde kritiske funksjoner. 

7) Ved identifisering av kritiske funksjoner bør det anvendes en totrinns framgangsmåte. Først foretar institusjonen en egen 

vurdering når den oppretter sine gjenopprettingsplaner. Deretter foretar krisehåndteringsmyndighetene en kritisk 

gjennomgåelse av de enkelte institusjonenes gjenopprettingsplaner for å sikre at de strategiene som anvendes av 

bankene, er konsekvente og samstemte. Ettersom krisehåndteringsmyndighetene har et samlet overblikk over hvilke 

funksjoner som er avgjørende for å opprettholde den finansielle stabiliteten som helhet, bør de treffe den endelige 

beslutningen om utpeking av kritiske funksjoner med henblikk på krisehåndteringsplanleggingen og -gjennomføringen. 

8) Kritiske tjenester bør omfatte underliggende transaksjoner, virksomheter og tjenester som utføres for en («særskilte 

tjenester») eller flere («delte tjenester») forretningsenheter eller juridiske enheter innenfor konsernet, og som er 

nødvendige for å utføre en eller flere kritiske funksjoner. Kritiske tjenester kan utføres av en eller flere enheter (f.eks. en 

separat juridisk enhet eller en intern enhet) innenfor konsernet («interne tjenester») eller utkontrakteres til en ekstern 

leverandør («eksterne tjenester»). En tjeneste bør anses som kritisk dersom en forstyrrelse av den kan utgjøre en alvorlig 

hindring for eller helt forhindre utførelsen av kritiske funksjoner, ettersom de er nært knyttet til de kritiske funksjonene 

som en institusjon utfører for tredjeparter. Identifiseringen av kritiske tjenester bygger på identifiseringen av kritiske 

funksjoner. 

9) Institusjoner og krisehåndteringsmyndigheter bør også identifisere kritiske tjenester i gjenopprettings- og 

krisehåndteringsplanene. I den utstrekning kritiske tjenester utkontrakteres til tredjeparter, bør krisehåndtering-

smyndigheten kunne begrense sin vurdering til det som er nødvendig for å kontrollere om institusjonen har en egnet 

plan for kontinuerlig virksomhet. 

10) At en tjeneste fastsettes som kritisk, bør gjøre det mulig for institusjonene å sikre fortsatt tilgang til slike tjenester ved å 

tilby dem gjennom enheter som tåler å bli kriserammet, eller på en passende måte ordne det slik at de kan leveres av en 

ekstern leverandør. 

11) Den viktigste forskjellen mellom en kritisk funksjon og et hovedforretningsområde består i virkningene av den berørte 

virksomheten. Mens kritiske funksjoner bør vurderes ut fra den betydningen de har for realøkonomien og 

finansmarkedene, og dermed for den finansielle stabiliteten som helhet, bør hovedforretningsområder vurderes på 

grunnlag av den betydningen de har for institusjonen selv, for eksempel hvor mye de bidrar til institusjonens inntekter 

og overskudd. 

12) Ettersom gjenopprettingsplanen bør inneholde en detaljert beskrivelse av framgangsmåtene for å fastsette verdien av og 

salgbarheten til institusjonens hovedforretningsområder, virksomheter og eiendeler, bør også krisehåndteringsplanen 

inneholde en oversikt over institusjonens kritiske transaksjoner og hovedforretningsområder og en beskrivelse av 

hvordan kritiske funksjoner og hovedforretningsområder kan atskilles juridisk og økonomisk fra andre funksjoner, for å 

sikre at de opprettholdes dersom institusjonen blir kriserammet. Under krisehåndtering kan opprettholdelse av kritiske 

funksjoner og hovedforretningsområder berettige at visse forpliktelser unntas fra anvendelsen av det interne 

tapsdekningsverktøyet og eventuelt også overføres til en brobank. 

13) Hovedforretningsområdene er ofte knyttet til hvor mye de bidrar til institusjonens økonomiske resultater, men en slik 

tilnærmingsmåte fanger ikke nødvendigvis opp alle hovedforretningsområdene, ettersom en institusjon kan yte en 

tjeneste som ikke er direkte lønnsom (eller som til og med kan medføre tap), men som skaper betydelig franchiseverdi 

og derfor er viktig for virksomheten som helhet.  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

FELLES BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordningen fastsettes regler for følgende: 

a)  Under hvilke omstendigheter og på hvilke vilkår betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag helt eller delvis kan utsettes i 

henhold til artikkel 104 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU. 

b)  Kriteriene for fastsettelse av de virksomhetene, tjenestene og transaksjonene som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 35 i 

direktiv 2014/59/EU. 

c)  Kriteriene for fastsettelse av hovedforretningsområdene og de tilknyttede tjenestene nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 36 i 

direktiv 2014/59/EU. 

Disse reglene skal anvendes av en krisehåndteringsmyndighet som er utpekt av en medlemsstat i samsvar med artikkel 3 i 

direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «utsettelsesperiode» en periode på inntil seks måneder, 

2) «funksjon» et strukturert sett av virksomheter, tjenester eller transaksjoner som leveres av institusjonen eller konsernet til 

tredjeparter, uavhengig av institusjonens interne organisering, 

3) «forretningsområde» et strukturert sett av virksomheter, prosesser eller transaksjoner som er utviklet av institusjonen eller 

konsernet for tredjeparter for å nå organisasjonens mål. 

KAPITTEL II 

UTSETTELSE AV ETTERHÅNDSBIDRAG 

Artikkel 3 

Utsettelse av ekstraordinære etterhåndsbidrag 

1.  På anmodning fra en institusjon kan krisehåndteringsmyndigheten innvilge utsettelse av etterhåndsbidrag i henhold til 

artikkel 104 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU. Institusjonen skal gi alle opplysninger som krisehåndteringsmyndigheten anser som 

nødvendige for å foreta vurderingen av den innvirkningen betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag har på foretakets 

finansielle stilling. Krisehåndteringsmyndigheten skal ta hensyn til alle opplysninger som er tilgjengelige for vedkommende 

nasjonale myndigheter, for å fastslå om institusjonen oppfyller vilkårene for utsettelse nevnt i nr. 3. 

2.  Når krisehåndteringsmyndigheten avgjør om institusjonen oppfyller vilkårene for utsettelse, skal den vurdere den 

innvirkningen en betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag vil ha på institusjonens solvens og likviditetsstilling. Dersom 

institusjonen inngår i et konsern, skal vurderingen også omfatte innvirkningen på solvens og likviditet for konsernet som helhet.  
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3.  Krisehåndteringsmyndigheten kan utsette betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag dersom den kommer fram til at 

betalingen medfører at 

a)  institusjonen i løpet av de neste seks månedene forventes ikke å oppfylle minstekravene til ansvarlig kapital fastsatt i 

artikkel 92 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), 

b)  institusjonen i løpet av de neste seks månedene forventes ikke å oppfylle kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 og spesifisert i artikkel 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(2), 

c)  institusjonen i løpet av de neste seks månedene forventes ikke å oppfylle det særlige likviditetskravet fastsatt i artikkel 105 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(3). 

4.  Krisehåndteringsmyndigheten skal begrense utsettelsesperioden til den tiden som er nødvendig for å unngå risikoer for 

institusjonens eller konsernets finansielle stilling. Krisehåndteringsmyndigheten skal regelmessig overvåke om vilkårene for 

utsettelse nevnt i nr. 3 fortsatt er oppfylt i utsettelsesperioden. 

5.  På anmodning fra institusjonen kan krisehåndteringsmyndigheten forlenge utsettelsesperioden dersom den fastslår at 

vilkårene for utsettelse nevnt i nr. 3 fortsatt er oppfylt. Denne forlengelsen skal ikke overstige seks måneder. 

Artikkel 4 

Vurdering av utsettelsens innvirkning på solvensen 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal vurdere hvilken innvirkning betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag har på 

institusjonens situasjon når det gjelder lovfestet kapital. Denne vurderingen skal omfatte en analyse av den innvirkningen 

betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag vil ha på institusjonens oppfyllelse av minstekravene til ansvarlig kapital fastsatt 

i artikkel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Ved vurderingen skal beløpet for etterhåndsbidrag trekkes fra institusjonens ansvarlige kapital. 

3.  Analysen nevnt i nr. 1 skal minst omfatte perioden fram til neste overføringsdato for rapportering for kravet til ansvarlig 

kapital fastsatt i artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(4). 

Artikkel 5 

Vurdering av utsettelsens innvirkning på likviditeten 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal vurdere hvilken innvirkning betalingen av ekstraordinære etterhåndsbidrag har på 

institusjonens likviditetsstilling. Denne vurderingen skal omfatte en analyse av den innvirkningen betalingen av ekstraordinære 

etterhåndsbidrag vil ha på institusjonens evne til å oppfylle kravet til likviditetsreserve fastsatt i artikkel 412 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 og spesifisert i artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2015/61.  

  

(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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1). 

(3) 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). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1). 
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2.  Med henblikk på analysen beskrevet i nr. 1 skal krisehåndteringsmyndigheten legge en utgående pengestrøm som tilsvarer 

100 % av beløpet som skal betales på det tidspunktet da de ekstraordinære etterhåndsbidragene forfaller til betaling, til 

beregningen av netto utgående kontantstrømmer som fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2015/61. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheten skal også vurdere hvilken innvirkning de utgående strømmene fastsatt i henhold til nr. 2 har 

på de særlige likviditetskravene fastsatt i artikkel 105 i direktiv 2013/36/EU. 

4.  Analysen nevnt i nr. 1 skal minst omfatte perioden fram til neste overføringsdato for rapportering for kravet til 

likviditetsreserve fastsatt i artikkel 3 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

KAPITTEL III 

KRITERIER FOR FASTSETTELSE AV KRITISKE FUNKSJONER OG HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER 

Artikkel 6 

Kriterier for fastsettelse av kritiske funksjoner 

1.  En funksjon skal anses som kritisk dersom den oppfyller begge følgende kriterier: 

a)  Funksjonen ytes av en institusjon til tredjeparter som ikke er tilknyttet institusjonen eller konsernet. 

b)  En plutselig forstyrrelse av funksjonen vil sannsynligvis ha en vesentlig negativ innvirkning på tredjeparter, ha 

smittevirkninger eller undergrave markedsdeltakernes generelle tillit på grunn av funksjonens systemviktighet for 

tredjepartene og den betydningen det har for systemet at institusjonen eller konsernet yter funksjonen. 

2.  Ved vurderingen av den vesentlige negative innvirkningen på tredjeparter, funksjonens systemviktighet for tredjepartene 

og den betydningen det har for systemet at institusjonen eller konsernet yter denne funksjonen, skal institusjonen og 

krisehåndteringsmyndigheten ta hensyn til institusjonens eller konsernets størrelse, markedsandel, eksterne og interne 

forbindelser, kompleksitet og grensekryssende virksomhet. 

Kriteriene for vurdering av innvirkningen på tredjeparter skal omfatte minst følgende elementer: 

a)  Virksomhetens art og omfang, globalt, nasjonalt eller regionalt omfang, volum av og antall transaksjoner, antall kunder og 

motparter og antall kunder som har institusjonen som sin eneste eller viktigste bankpartner. 

b)  Institusjonens betydning på lokalt, regionalt, nasjonalt eller europeisk plan, alt etter hva som er relevant for det aktuelle 

markedet. Institusjonens betydning kan vurderes på grunnlag av markedsandel, innbyrdes forbindelser, kompleksitet og 

grensekryssende virksomhet. 

c)  Typen av kunder og interessenter som berøres av funksjonen, for eksempel, men ikke begrenset til, ikke-profesjonelle 

kunder, foretakskunder, interbankkunder, sentrale clearingsentraler og offentlige foretak. 

d)  Den mulige forstyrrelsen som rammer markeder, infrastruktur, kunder og offentlige tjenester. Vurderingen kan særlig 

omfatte innvirkningen på de berørte markedenes likviditet, virkningen og omfanget av forstyrrelsen for kundevirksomheten 

og kortsiktige likviditetsbehov, graden av merkbarhet for motparter, kunder og offentligheten, kundenes reaksjonsevne og 

reaksjonshastighet, betydningen for andre markeders funksjon, innvirkningen på et annet markeds likviditet, transaksjoner 

og struktur, innvirkningen på andre motparter som er knyttet til hovedkundene, og sammenhengen mellom funksjonen og 

andre tjenester. 

3.  En funksjon som er av avgjørende betydning for realøkonomien og finansmarkedene, skal anses som erstattelig dersom 

den kan erstattes på en akseptabel måte og innen en rimelig frist, slik at systemproblemer for realøkonomien og 

finansmarkedene dermed unngås.  
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Ved vurderingen av en funksjons erstattelighet skal det tas hensyn til følgende kriterier: 

a)  Strukturen i markedet for denne funksjonen og tilgangen til alternative tjenesteytere. 

b)  Andre tjenesteyteres muligheter med hensyn til kapasitet, kravene til utførelse av funksjonen og mulige hindringer for 

markedsadgang eller markedsutvidelse. 

c)  Andre tjenesteyteres incentiv til å påta seg denne virksomheten. 

d)  Den tiden brukerne av tjenesten trenger for å flytte over til den nye tjenesteyteren, og kostnadene ved å flytte, den tiden det 

tar for andre konkurrenter å overta funksjonene, og om denne tiden er tilstrekkelig til å hindre betydelige forstyrrelser, 

avhengig av type tjeneste. 

4.  En tjeneste anses som kritisk dersom en forstyrrelse av den kan utgjøre en alvorlig hindring for eller forhindre utførelsen 

av en eller flere kritiske funksjoner. En tjeneste anses ikke som kritisk dersom den kan ytes av en annen tjenesteyter innenfor en 

rimelig tidsramme i et sammenlignbart omfang med hensyn til formål, kvalitet og pris. 

5.  En forstyrrelse av funksjoner eller tjenester er en situasjon der funksjoner og tjenester ikke lenger ytes i et sammenlignbart 

omfang, på sammenlignbare vilkår og med sammenlignbar kvalitet, med mindre endringen i leveringen av den berørte 

funksjonen eller tjenesten skjer på en ordnet måte. 

Artikkel 7 

Kriterier for fastsettelse av hovedforretningsområder 

1.  Forretningsområder og tilknyttede tjenester som er vesentlige kilder til inntekter, utbytte eller franchiseverdi for en 

institusjon eller for et konsern som en institusjon er en del av, skal anses som hovedforretningsområder. 

2.  Hovedforretningsområder skal identifiseres på grunnlag av en institusjons interne organisasjon og forretningsstrategi og 

etter hvor mye disse hovedforretningsområdene bidrar til institusjonens økonomiske resultater. Indikatorer for 

hovedforretningsområder omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: 

a)  Inntekter fra hovedforretningsområdet som en prosentdel av samlede inntekter. 

b)  Fortjeneste fra hovedforretningsområdet som en prosentdel av samlet fortjeneste. 

c)  Kapitalavkastning eller avkastning på eiendeler. 

d)  Samlede eiendeler, inntekter og resultater. 

e)  Kundegrunnlag, geografisk fotavtrykk, varemerke og driftssynergier med konsernets andre forretningsområder. 

f)  Innvirkning på kostnader og resultater dersom virksomheten innenfor hovedforretningsområdet opphører, der det er en 

kilde til finansiering eller likviditet. 

g)  Vekstutsiktene for hovedforretningsområdet. 

h)  Konkurrentenes interesse for forretningsområdet som et mulig erverv. 

i)  Markedspotensial og franchiseverdi. 

Forventede framtidige inntekter, vekstutsikter og franchiseverdi kan tas i betraktning ved identifisering av et hovedforret-

ningsområde dersom de understøttes av troverdige, dokumenterte prognoser med opplysninger om hvilke antakelser de bygger 

på. 

3.  Hovedforretningsområder kan bygge på virksomhet som ikke i seg selv skaper direkte overskudd for institusjonen, men 

som understøtter institusjonens hovedforretningsområder og dermed indirekte bidrar til institusjonens fortjeneste. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1401 

av 23. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for metoder og prinsipper for verdsetting av forpliktelser som følger av derivater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU 

og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 49  

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2014/59/EU gir krisehåndteringsmyndighetene fullmakt til å nedskrive og konvertere forpliktelser i en 

institusjon som er under krisehåndtering. 

2) Derivatkontrakter kan utgjøre en betydelig del av forpliktelsesstrukturen i visse kredittinstitusjoner. Verdsettingen av 

slike kontrakter er imidlertid en kompleks prosess ettersom deres verdi er knyttet til verdien av underliggende 

instrumenter, eiendeler eller enheter som utvikler seg over tid og blir konkrete først ved løpetidens slutt eller ved 

avvikling. 

3) Tidligere erfaringer viser at kompleksiteten ved verdsetting av derivatforpliktelser når en av motpartene blir 

kriserammet, kan gjøre verdsettingen tidkrevende, medføre enorme kostnader og føre til tvister. 

4) Praksis viser dessuten at derivatkontrakter kan inneholde forskjellige metoder for å fastsette det skyldige beløpet 

mellom motparter ved avvikling, og noen av dem lar det være helt opp til den ikke-misligholdende motparten å fastsette 

avviklingsbeløpet og/eller avviklingsdatoen. 

5) For å unngå atferdsrisiko og sikre krisehåndteringstiltakenes effektivitet bør krisehåndteringsmyndighetene derfor vedta 

og anvende egnede metoder for å verdsette forpliktelser som følger av derivatkontrakter, innen en frist som er forenlig 

med en rask krisehåndteringsprosess, og som er basert på objektiv og, om mulig, lett tilgjengelig informasjon. Det er 

viktig at verdsettingsmetoden omfatter visse prosedyreregler for meddelelse av krisehåndteringsmyndighetens 

beslutninger om avvikling og for hvordan det inngås gjenanskaffelsestransaksjoner med motparter som er berørt av 

avviklingen. 

6) Derivatkontrakter som er omfattet av en avregningsavtale, gir opphav til ett eneste avviklingsbeløp i tilfelle av tidlig 

oppsigelse av kontrakten. I artikkel 49 i direktiv 2014/59/EU angis det at verdien av slike kontrakter fastsettes på 

nettogrunnlag i samsvar med avtalevilkårene. Krisehåndteringsmyndigheten eller en uavhengig takstmann bør derfor ta 

hensyn til motregningsgrupper som er definert i avregningsavtalen, uten å ha mulighet til å velge ut visse kontrakter og 

unnta andre. 

7) I henhold til artikkel 49 i direktiv 2014/59/EU skal verdien av derivatkontrakter fastsettes av krisehåndterings-

myndigheten eller en uavhengig takstmann som del av verdsettingsprosessen omhandlet i artikkel 36 i nevnte direktiv. 

Når det gjelder derivatforpliktelser, bør verdsettingsprosessen ha som mål å fastsette verdien raskt og på forhånd med 

henblikk på intern tapsdekning og samtidig gi krisehåndteringsmyndigheten tilstrekkelig fleksibilitet til å foreta en 

etterhåndsjustering av fordringsbeløpene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 228 av 23.8.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

2020/EØS/76/10 
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8) Vurderingen av om det skal anvendes intern tapsdekning for derivatforpliktelser eller om de skal utelukkes fra det 

interne tapsdekningsverktøyets anvendelsesområde i henhold til artikkel 44 nr. 3 i direktiv 2014/59/EU, bør foretas før 

beslutningen om avvikling som del av verdsettingsprosessen i henhold til artikkel 36 i nevnte direktiv. 

9) Verdsettingen av derivatforpliktelser bør gjøre det mulig for krisehåndteringsmyndighetene å vurdere, før de treffer 

beslutning om avvikling, det potensielle beløpet for disse forpliktelsenes interne tapsdekning etter avviklingen, samt det 

potensielle verditapet som kan oppstå som følge av avviklingen. 

10) Avviklingen av derivatkontrakter kan gi opphav til ytterligere tap som ikke gjenspeiles i verdsettingen av fortsatt drift, 

for eksempel på grunn av motpartens faktiske gjenanskaffelseskostnader, som vil øke de avviklingskostnadene som 

institusjonen under krisehåndtering pådrar seg, eller på grunn av kostnader som institusjonen under krisehåndtering 

pådrar seg i forbindelse med gjenopptakelse av handel med eksponeringer som er utsatt for risiko på det åpne markedet 

som følge av avviklingen. Dersom påløpte eller forventede tap fra avviklingen av derivater overstiger andelen av de 

tilsvarende forpliktelsene som faktisk vil være tilgjengelige for intern tapsdekning, kan det overskytende tapet øke 

byrden ved intern tapsdekning for andre kreditorer til institusjonen under krisehåndtering. I slike tilfeller vil tapene som 

ville blitt dekket av forpliktelser som ikke følger av derivatkontrakter i en intern tapsdekning, være høyere enn de ville 

ha vært uten avvikling og intern tapsdekning for derivatkontrakter, og derfor kan krisehåndteringsmyndigheten vurdere 

å unnta derivatkontrakter fra intern tapsdekning i samsvar med artikkel 44 nr. 3 bokstav d) i direktiv 2014/59/EU og 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860(1), som er vedtatt i henhold til artikkel 44 nr. 11 i nevnte direktiv. 

Utøvelse av fullmaktene til å anvende intern tapsdekning på slike forpliktelser bør være omfattet av unntakene fastsatt i 

artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU og de skjønnsmessig unntakene fastsatt i artikkel 44 nr. 3 i nevnte direktiv, som 

angitt i delegert forordning (EU) 2016/860. 

11) Ettersom det er behov for en konsekvent fortolkning av artikkel 49 nr. 3 og 4 i direktiv 2014/59/EU, bør metodene og 

prinsippene for den verdsettingen av derivater som foretas av uavhengige takstmenn og krisehåndteringsmyndigheter, 

spesifiseres. 

12) En verdsettingsmetode som bygger på faktiske eller hypotetiske gjenanskaffelseskostnader for avviklede forpliktelser, 

ville gi resultater som tilsvarer rådende markedspraksis og være i samsvar med de prinsippene for verdsetting som 

kreves i henhold til artikkel 74 i direktiv 2014/59/EU, som skal fastslå om aksjeeiere og kreditorer ville ha fått en bedre 

behandling dersom institusjonen under krisehåndtering hadde vært omfattet av ordinær insolvensbehandling (prinsippet 

om likebehandling av kreditorer i forbindelse med insolvens). 

13) Ved anvendelsen av verdsettingsmetoden bør krisehåndteringsmyndigheten kunne anvende forskjellige datakilder, 

herunder datakilder som institusjonen under krisehåndtering, motparter eller tredjeparter stiller til rådighet. Det er 

imidlertid hensiktsmessig å fastsette prinsipper for de typene data som må tas i betraktning i forbindelse med 

verdsetting, for å sikre en objektiv fastsettelse av verdien. 

14) Motparter i derivatkontrakter som avvikles av krisehåndteringsmyndigheter, kan velge å inngå en eller flere 

gjenanskaffelsestransaksjoner for å erstatte sin eksponering etter avvikling. Slike gjenanskaffelsestransaksjoner bør 

utgjøre en privilegert datakilde for verdsettingen så lenge de inngås på forretningsmessig rimelige vilkår på 

avviklingsdatoen eller så snart det er praktisk mulig etter det. Når krisehåndteringsmyndighetene meddeler beslutningen 

om avvikling, bør de derfor gi motpartene mulighet til å framlegge dokumentasjon på forretningsmessig rimelige 

gjenanskaffelsestransaksjoner innen en frist som er forenlig med det forventede referansetidspunktet for verdsettingen. 

Dersom motpartene har framlagt slik dokumentasjon innen fristen, bør takstmannen fastsette avviklingsbeløpet til 

samme pris som disse gjenanskaffelsestransaksjonene. Dersom motpartene ikke har framlagt dokumentasjon på 

forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner innen fristen, bør krisehåndteringsmyndighetene kunne foreta 

sin verdsetting på grunnlag av tilgjengelig markedsinformasjon, for eksempel middelkurser og kjøpskurs-

salgskursdifferanser, for å vurdere hypotetiske gjenanskaffelseskostnader, dvs. det tapet eller de kostnadene som ville ha 

påløpt som følge av gjenoppretting av en sikring eller en tilknyttet handelsposisjon på grunnlag av netto 

risikoeksponering. 

15) Derivatprodukter og -markeder er svært uensartede, og det er ikke mulig å identifisere en enkelt markedspraksis for 

inngåelse av gjenanskaffelsestransaksjoner. Derfor må begrepet «forretningsmessig rimelige gjenanskaffelses-

transaksjoner» defineres bredt for å gi takstmannen mulighet til å foreta den vurderingen som kreves, under alle 

markedsforhold. Dette begrepet bør derfor forstås som en gjenanskaffelsestransaksjon som er inngått på grunnlag av 

netto risikoeksponering på vilkår som er i samsvar med vanlig markedspraksis, og som er basert på en rimelig 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere spesifisering av de omstendighetene der utelukkelse fra 

anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene er nødvendig i henhold til artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak 

(EUT L 144 av 1.6.2016, s. 11). 
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innsats for å oppnå det mest fordelaktige resultatet. Takstmannen kan særlig ta hensyn til blant annet antallet handlere 

som motparten har henvendt seg til, antallet bindende pristilbud og om tilbudet med den beste prisen er valgt. 

Krisehåndteringsmyndigheten bør i meddelelsen om avvikling også kunne spesifisere de kriteriene den vil anvende i sin 

vurdering. 

16) Det unionsregelverket som er vedtatt i de senere årene, har, i tråd med internasjonale standarder, søkt å øke 

gjennomsiktigheten og risikoreduksjonen i markedet for derivatkontrakter ved å fastsette obligatorisk clearing gjennom 

sentrale motparter for standardiserte OTC-derivater, verdsettings- og marginkrav for derivater som cleares av sentrale 

motparter, og et bredt spekter av OTC-derivater samt obligatorisk rapportering til transaksjonsregistre for alle OTC-

derivater. 

17) Dersom et clearingmedlem som er en sentral motpart, blir gjenstand for krisehåndtering og krisehåndte-

ringsmyndigheten avvikler derivatkontrakten før den interne tapsdekningen, vil dette clearingmedlemmet bli ansett som 

et misligholdende clearingmedlem med hensyn til den sentrale motparten i forbindelse med den eller de berørte 

motregningsgruppene. De interne framgangsmåtene og ordningene som anvendes ved et clearingmedlems mislighold, 

og som ble innført av sentrale motparter på bakgrunn av kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012(1), gir et pålitelig grunnlag for å fastsette verdien av den derivativforpliktelsen som oppstår i hele 

motregningsgruppen som følge av avviklingen, også i forbindelse med intern tapsdekning i en krisehåndteringsprosess. 

18) De sentrale motpartene kan ha behov for flere dager eller mer etter den utløsende hendelsen for å gjennomføre sine 

framgangsmåter ved mislighold. I det særlige tilfellet som en krisehåndtering utgjør, kan venting i svært lang tid på at 

framgangsmåtene ved mislighold skal avsluttes for å fastsette derivatenes verdi, undergrave tidsplanen og målene for 

krisehåndteringen og medføre unødige forstyrrelser på finansmarkedene. Det er derfor nødvendig at krisehåndte-

ringsmyndigheten blir enig med den sentrale motparten og den sentrale motpartens vedkommende myndighet om en 

frist for fastsettelse av beløpet ved tidlig oppsigelse, idet det tas hensyn til både den sentrale motpartens og 

krisehåndteringsmyndighetens begrensninger. 

19) Det beløpet ved tidlig oppsigelse som fastsettes av den sentrale motparten i samsvar med dens framgangsmåter ved 

mislighold innen den avtalte fristen, bør godkjennes av takstmannen. Dersom den sentrale motparten unnlater å fastsette 

beløpet ved tidlig oppsigelse innen den avtalte fristen eller ikke anvender sine framgangsmåter ved mislighold, bør 

krisehåndteringsmyndigheten ha mulighet til å anvende sine egne estimater for å fastsette beløpet ved tidlig oppsigelse. 

Krisehåndteringsmyndigheten bør også kunne anvende en midlertidig fastsettelse basert på egne estimater dersom et 

slikt tiltak er begrunnet ut fra hvor mye krisehåndteringsprosessen haster, og forutsatt at myndigheten oppdaterer sin 

verdsetting etter at den sentrale motparten har avsluttet sin framgangsmåte ved mislighold ved fristens utløp. 

Krisehåndteringsmyndigheten bør kunne ta hensyn til opplysninger framlagt av den sentrale motparten etter fristen i 

forbindelse med den endelige etterhåndsverdsettingen, dersom de er tilgjengelige på nevnte tidspunkt, og under alle 

omstendigheter når den foretar vurdering av forskjeller i behandlingen i henhold til artikkel 74 i direktiv 2014/59/EU. 

Denne forordningen bør ikke påvirke de framgangsmåtene ved mislighold som gjennomføres av sentrale motparter i 

samsvar med forordning (EU) nr. 648/2012. 

20) Bestemmelsene i denne forordningen bør ikke påvirke sentrale motparters interne framgangsmåter for overføring av 

eiendeler og posisjoner som er etablert mellom et misligholdende clearingmedlem og dets kunder, vedtatt i samsvar med 

artikkel 48 nr. 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør være forenlige med andre relevante bestemmelser eller 

godkjenningsvilkår som kan påvirke avviklingen av de relevante derivatkontraktene. 

21) Tidspunktet for verdsetting av derivatkontrakter bør gjenspeile verdsettingsprinsippet som tar hensyn til den faktiske 

eller hypotetiske gjenanskaffelseskostnaden som motparter pådrar seg. For at verdsettingen skal være så nøyaktig som 

mulig, bør den foretas på avviklingsdatoen eller, dersom dette ikke er forretningsmessig rimelig, på den første dagen og 

det første tidspunktet da en markedspris er tilgjengelig for den underliggende eiendelen. I de tilfellene der beløpet ved 

tidlig oppsigelse fastsettes av en sentral motpart eller fastsettes til prisen for gjenanskaffelsestransaksjonene, bør 

referansetidspunktet være tidspunktet for den sentrale motpartens fastsettelse eller for gjenanskaffelsestransaksjonene. 

22) Dersom krisehåndteringsmyndigheten beslutter å foreta en midlertidig verdsetting i henhold til artikkel 36 nr. 9 i 

direktiv 2014/59/EU fordi saken haster, bør krisehåndteringsmyndigheten eller takstmannen som del av den midlertidige 

verdsettingen før referansetidspunktet kunne fastsette verdien av derivatforpliktelser midlertidig på grunnlag av 

verdiestimater og opplysninger som er tilgjengelige på dette tidspunktet. Dersom krisehåndteringsmyndigheten treffer 

krisehåndteringstiltak på grunnlag av den midlertidige verdsettingen i henhold til artikkel 36 nr. 12 i 

  

(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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direktiv 2014/59/EU, vil relevant observert markedsutvikling eller dokumentasjon på faktiske gjenanskaffel-

sestransaksjoner på referansetidspunktet enten gjenspeiles i en etterfølgende midlertidig verdsetting eller i den endelige 

verdsettingen som foretas i henhold til artikkel 36 nr. 10 i nevnte direktiv. 

23) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

24) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, rådspurt Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, analysert 

de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet 

opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «motregningsgruppe» en gruppe av kontrakter som omfattes av en avregningsavtale som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 98 

i direktiv 2014/59/EU, 

2) «takstmann» den uavhengige sakkyndige som er utpekt til å foreta verdsettinger i samsvar med kravene og kriteriene 

fastsatt i kapittel IV i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075(2), eller krisehåndteringsmyndigheten når den foretar 

verdsettingen i henhold til artikkel 36 nr. 2 og 9 i direktiv 2014/59/EU, 

3) «sentral motpart» en sentral motpart som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, i den utstrekning den 

enten er 

a)  etablert i Unionen og har tillatelse i samsvar med framgangsmåten angitt i artikkel 14–21 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 eller 

b)  etablert i en tredjestat og har tillatelse i samsvar med framgangsmåten angitt i artikkel 25 i forordning (EU)  

nr. 648/2012, 

4) «clearingmedlem» et clearingmedlem som definert i artikkel 2 nr. 14 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

5) «avviklingsdato» den datoen og det tidspunktet for avvikling som er spesifisert i meddelelsen om beslutningen om 

avvikling, 

6) «gjenanskaffelsestransaksjon» en transaksjon som inngås på eller etter avviklingsdatoen for en derivatkontrakt for å 

gjenopprette, på grunnlag av netto risikoeksponering, en sikring eller en tilknyttet handelsposisjon som er blitt oppsagt, på 

likeverdige økonomiske vilkår som den avviklede transaksjonen, 

7) «forretningsmessig rimelig gjenanskaffelsestransaksjon» en gjenanskaffelsestransaksjon som er inngått på grunnlag av netto 

risikoeksponering, og som er basert på en rimelig innsats for å oppnå det mest fordelaktige resultatet.  

  

(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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og konsernkrise-

håndteringsplaner, de minstekriteriene som vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og 

konserngjenopprettingsplaner, vilkårene for konsernintern finansiell støtte, kravene til uavhengige takstmenn, den avtalemessige 

anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, framgangsmåtene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og melding 

om utsettelse samt krisehåndteringskollegienes virkemåte i praksis (EUT L 184 av 8.7.2016, s. 1). 
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Artikkel 2 

Sammenligning mellom verditapet som følge av avviklingen og derivatkontraktenes potensielle interne tapstekning 

1.  Ved anvendelsen av artikkel 49 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU skal krisehåndteringsmyndigheten sammenligne 

a)  det tapsbeløpet som ville bli dekket av derivatkontraktene i en intern tapsdekning, beregnet ved å multiplisere 

i)  andelen av forpliktelser som følger av derivatkontrakter, blant alle forpliktelser av samme rang, som fastsettes som del 

av verdsettingen i henhold til artikkel 36 i direktiv 2014/59/EU, og som ikke omfattes av unntakene fra intern 

tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv, med 

ii)  de samlede forventede tapene som skal dekkes av alle forpliktelser av samme rang som derivatene, herunder 

derivatforpliktelser som følger av avviklingen, 

med 

b)  verditapet basert på en vurdering av kostnadene, utgiftene eller annen verdiforringelse som forventes å påløpe som følge av 

avviklingen av derivatkontraktene, og som beregnes som summen av følgende elementer: 

i)  Risikoen for et økt avviklingskrav fra motparter som følge av de kostnadene motparten forventes å pådra seg i 

forbindelse med ny sikring, idet det tas hensyn til kjøpskurs-salgskurs-differansen, differansen mellom middelkurs og 

kjøpskurs eller differansen mellom middelkurs og salgskurs i henhold til artikkel 6 nr. 2 bokstav b). 

ii)  Den kostnaden som institusjonen under krisehåndtering forventes å pådra seg ved inngåelse av sammenlignbare 

derivattransaksjoner som anses nødvendige for å gjenopprette en sikring for en eventuell åpen eksponering, eller for å 

opprettholde en akseptabel risikoprofil i samsvar med krisehåndteringsstrategien. Kostnadene ved inngåelse av en 

sammenlignbar derivattransaksjon kan beregnes ved å ta hensyn til startmarginkrav og aktuelle kjøpskurs-

salgskursdifferanser. 

iii)  En eventuell reduksjon av franchiseverdien som følge av avviklingen av derivatkontrakter, herunder en eventuell 

verdiforringelse for andre eller underliggende eiendeler som er knyttet til derivatkontrakter som avvikles, og en 

eventuell innvirkning på finansieringskostnader eller inntektsnivåer. 

iv)  En eventuell forsiktighetsbuffer mot mulige negative konsekvenser av avviklingen, for eksempel feil og tvister i 

forbindelse med transaksjoner eller utveksling av sikkerheter. 

2.  Sammenligningen i nr. 1 skal foretas før enhver beslutning om avvikling treffes, som del av den verdsettingen som 

anvendes som utgangspunkt for velbegrunnede beslutninger om de krisehåndteringstiltakene som kreves i henhold til artikkel 

36 i direktiv 2014/59/EU. Når en delegert rettsakt vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 36 nr. 15 i nevnte direktiv trer i 

kraft, skal sammenligningen oppfylle kravene i den delegerte rettsakten. 

Artikkel 3 

Meddelelse om beslutningen om avvikling 

1.  Før anvendelse av nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene i forbindelse med forpliktelser som følger av 

derivatkontrakter, skal krisehåndteringsmyndigheten meddele motpartene i disse kontraktene beslutningen om å avvikle 

kontrakter i henhold til artikkel 63 nr. 1 bokstav k) i direktiv 2014/59/EU. 

2.  Beslutningen om avvikling får anvendelse umiddelbart eller på en senere avviklingsdato eller et senere avviklings-

tidspunkt som angitt i meddelelsen.  
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3.  I beslutningen nevnt i nr. 1 skal krisehåndteringsmyndigheten spesifisere datoen og tidspunktet, idet det tas hensyn til 

kravene i artikkel 8 nr. 1 bokstav c), for når motparter senest kan framlegge for krisehåndteringsmyndigheten dokumentasjon på 

forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner med henblikk på å fastsette avviklingsbeløpet i henhold til artikkel 6 

nr. 1. Motparten skal også gi krisehåndteringsmyndigheten en oversikt over alle forretningsmessig rimelige gjenanskaffelses-

transaksjoner. 

4.  Krisehåndteringsmyndigheten kan endre datoen og tidspunktet for når motparter senest kan framlegge dokumentasjon på 

forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner, dersom slike endringer er i samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav c). 

Enhver beslutning om å endre datoen og tidspunktet for når motparter senest kan framlegge dokumentasjon på forretnings-

messig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner, skal meddeles motparten. 

5.  I beslutningen nevnt i nr. 1 kan krisehåndteringsmyndigheten spesifisere de kriteriene den har til hensikt å anvende når 

den vurderer om gjenanskaffelsestransaksjoner er forretningsmessig rimelige. 

6.  Denne artikkelen får ikke anvendelse på avvikling og verdsetting av sentralt clearede derivatkontrakter som er inngått 

mellom institusjonen under krisehåndtering, som opptrer som clearingmedlem, og en sentral motpart. 

Artikkel 4 

Avregningsavtalens rolle 

For kontrakter som omfattes av en avregningsavtale, skal takstmannen i samsvar med artikkel 2, 5, 6 og 7 fastsette et 

enkeltbeløp som institusjonen under krisehåndtering har en rett til å motta eller en forpliktelse til å betale som følge av 

avviklingen av alle derivatkontraktene i motregningsgruppen, som definert i avregningsavtalen. 

Artikkel 5 

Verdsettingsprinsipp for beløp ved tidlig oppsigelse 

1.  Takstmannen skal fastsette verdien av forpliktelser som følger av derivatkontrakter, som et beløp ved tidlig oppsigelse 

beregnet som summen av følgende beløp: 

a)  Ubetalte beløp, sikkerheter eller andre beløp som institusjonen under krisehåndtering skylder motparten, minus ubetalte 

beløp, sikkerheter og andre beløp som motparten skylder institusjonen under krisehåndtering på avviklingsdatoen. 

b)  Et avviklingsbeløp som dekker de tapene eller kostnadene som derivatmotparter pådrar seg, eller de gevinstene de 

realiserer, ved å gjenanskaffe eller oppnå den økonomiske motverdien av de oppsagte kontraktenes vesentlige vilkår og 

partenes opsjonsrettigheter med hensyn til disse kontraktene. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 menes med «ubetalte beløp», med hensyn til avviklede derivatkontrakter, summen av følgende: 

a)  Beløp som forfalt på eller før avviklingsdatoen, og som ennå ikke var betalt på denne datoen. 

b)  Et beløp som tilsvarer markedsverdien av den eiendelen som skulle leveres for hver forpliktelse i de derivatkontraktene som 

skulle gjøres opp ved levering på eller før avviklingsdatoen, og som ikke var oppgjort på avviklingsdatoen. 

c)  Beløp som gjelder påløpt rente eller erstatning i perioden fra datoen da de relevante betalings- eller leveringsforpliktelsene 

forfalt, fram til avviklingsdatoen.  
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Artikkel 6 

Fastsettelse av avviklingsbeløpet 

1.  Dersom en motpart har framlagt dokumentasjon på forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner innen fristen 

fastsatt i artikkel 3 nr. 3, skal takstmannen fastsette avviklingsbeløpet til samme pris som disse gjenanskaffelsestransaksjonene. 

2.  Dersom en motpart ikke har framlagt dokumentasjon på noen gjenanskaffelsestransaksjoner innen fristen fastsatt i artikkel 

3 nr. 3, dersom takstmannen fastslår at gjenanskaffelsestransaksjonene som er meddelt, ikke var inngått på forretningsmessig 

rimelige vilkår, eller dersom artikkel 7 nr. 7 eller artikkel 8 nr. 2 får anvendelse, skal takstmannen fastsette avviklingsbeløpet på 

grunnlag av følgende: 

a)  Middelkursen ved dagens slutt i samsvar med normal forretningsvirksomhet i institusjonen under krisehåndtering på datoen 

fastsatt i henhold til artikkel 8. 

b)  Differansen mellom middelkurs og kjøpskurs eller mellom middelkurs og salgskurs, avhengig av den avregnede 

risikoposisjonens retning. 

c)  De justeringene av priser og differanser nevnt i bokstav a) og b) som er nødvendige for å gjenspeile markedets likviditet for 

de underliggende risikoene eller instrumentene, eksponeringens størrelse sett i forhold til markedsdybden og eventuell 

modellrisiko. 

3.  Med hensyn til konserninterne forpliktelser kan takstmannen fastsette verdien til middelkursen ved dagens slutt som nevnt 

i nr. 2 bokstav a) uten hensyn til nr. 2 bokstav b) og c) dersom krisehåndteringsstrategien vil innebære ny sikring av de oppsagte 

transaksjonene gjennom en annen konsernintern derivattransaksjon eller gruppe av transaksjoner. 

4.  For å fastsette størrelsen på avviklingsbeløpet i henhold til nr. 2 skal takstmannen vurdere et spekter av tilgjengelige og 

pålitelige datakilder og eventuelt anvende observerbare markedsdata eller teoretiske priser generert av verdsettingsmodeller 

utformet for å estimere beløp, herunder følgende datakilder: 

a)  Data framlagt av tredjeparter, for eksempel observerbare markedsdata eller verdsettingsparametrer og pristilbud fra 

prisstillere eller, dersom kontrakten er clearet sentralt, verdier og estimater innhentet fra sentrale motparter. 

b)  For standardiserte produkter, verdsettinger generert av takstmannens egne systemer. 

c)  Data som er tilgjengelige i institusjonen under krisehåndtering, for eksempel interne modeller og verdsettinger, herunder 

uavhengige priskontroller utført i henhold til artikkel 105 nr. 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1). 

d)  Andre data framlagt av motparter enn dokumentasjon på gjenanskaffelsestransaksjoner som er meddelt i henhold til artikkel 

3 nr. 3, herunder data om nåværende eller tidligere verdsettingstvister for lignende eller tilknyttede transaksjoner og 

pristilbud. 

e)  Andre relevante data. 

5.  Ved anvendelsen av nr. 2 bokstav b) kan krisehåndteringsmyndigheten pålegge institusjonen under krisehåndtering å 

utføre en oppdatert uavhengig priskontroll på referansetidspunktet som fastsatt i henhold til artikkel 8 ved hjelp av opplysninger 

som er tilgjengelige ved dagens slutt på avviklingsdatoen. 

6.  Denne artikkelen får ikke anvendelse på fastsettelsen av et avviklingsbeløp for clearede derivatkontrakter inngått mellom 

en institusjon under krisehåndtering og en sentral motpart, unntatt under de ekstraordinære omstendighetene fastsatt i artikkel 7 

nr. 7. 

Artikkel 7 

Verdsetting av derivatkontrakter inngått mellom en institusjon under krisehåndtering og en sentral motpart 

1.  Takstmannen skal fastsette verdien av forpliktelser som følger av derivatkontrakter som er inngått mellom på den ene 

siden en institusjon under krisehåndtering som opptrer som clearingmedlem, og på den andre siden en sentral motpart, på 

grunnlag av det verdsettingsprinsippet som er spesifisert i artikkel 5. Beløpet ved tidlig oppsigelse skal fastsettes av den 

  

(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). 
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sentrale motparten innen fristen angitt i nr. 5 i samsvar med den sentrale motpartens framgangsmåter ved mislighold og etter 

fradrag av sikkerheten som stilles av institusjonen under krisehåndtering, herunder startmargin, variasjonsmargin og bidrag fra 

institusjonen under krisehåndtering til den sentrale motpartens misligholdsfond. 

2.  Krisehåndteringsmyndigheten skal meddele den sentrale motparten og den sentrale motpartens vedkommende myndighet 

sin beslutning om å avvikle derivatkontrakter i henhold til artikkel 63 nr. 1 bokstav k) i direktiv 2014/59/EU. Beslutningen om 

avvikling får anvendelse umiddelbart eller på den datoen og det tidspunktet som er angitt i meddelelsen. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheten skal pålegge den sentrale motparten å framlegge sin verdsetting av beløpet ved tidlig 

oppsigelse for alle derivatkontrakter i den relevante motregningsgruppen i samsvar med den sentrale motpartens framgangsmåte 

ved mislighold. 

4.  Den sentrale motparten skal framlegge for krisehåndteringsmyndigheten sine dokumenter om framgangsmåter ved 

mislighold og rapportere om de misligholdstiltakene som er truffet i den forbindelse. 

5.  Krisehåndteringsmyndigheten skal etter avtale med den sentrale motparten og den sentrale motpartens vedkommende 

myndighet fastsette en frist for når den sentrale motparten skal framlegge verdsettingen av beløpet ved tidlig oppsigelse. For 

dette formålet skal krisehåndteringsmyndigheten, den sentrale motparten og den sentrale motpartens vedkommende myndighet 

ta hensyn til begge følgende elementer: 

a)  Framgangsmåten ved mislighold, som fastsatt i den sentrale motpartens styringsregler i samsvar med artikkel 48 i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

b)  Tidsplanen for krisehåndteringen. 

6.  Krisehåndteringsmyndigheten kan endre fristen fastsatt i henhold til nr. 5 etter avtale med den sentrale motparten og den 

sentrale motpartens vedkommende myndighet. 

7.  Som unntak fra nr. 1 kan krisehåndteringsmyndigheten i begge følgende tilfeller beslutte å anvende metoden fastsatt i 

artikkel 6 etter å ha rådspurt den sentrale motpartens vedkommende myndighet: 

a)  Den sentrale motparten framlegger ikke verdsettingen av beløpet ved tidlig oppsigelse innen fristen fastsatt av 

krisehåndteringsmyndigheten i henhold til nr. 5. 

b)  Den sentrale motpartens verdsetting av beløpet ved tidlig oppsigelse er ikke i tråd med den sentrale motpartens 

framgangsmåter ved mislighold fastsatt i artikkel 48 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 8 

Tidspunkt for fastsettelse av verdien av derivatforpliktelser og tidlig fastsettelse 

1.  Takstmannen skal fastsette verdien av derivatforpliktelser på følgende tidspunkt: 

a)  Dersom takstmannen fastsetter beløpet ved tidlig oppsigelse til prisen for gjenanskaffelsestransaksjoner i henhold til 

artikkel 6 nr. 1, på datoen og tidspunktet for inngåelsen av gjenanskaffelsestransaksjonene. 

b)  Dersom takstmannen fastsetter beløpet ved tidlig oppsigelse i samsvar med den sentrale motpartens framgangsmåter ved 

mislighold i henhold til artikkel 7 nr. 1, på datoen og tidspunktet da beløpet ved tidlig oppsigelse ble fastsatt av den sentrale 

motparten. 

c)  I alle andre tilfeller, på avviklingsdatoen eller, dersom dette ikke er forretningsmessig rimelig, på datoen og tidspunktet da 

en markedspris er tilgjengelig for den underliggende eiendelen. 

2.  Takstmannen kan, som del av den midlertidige verdsettingen foretatt i henhold til artikkel 36 nr. 9 i direktiv 2014/59/EU, 

fastsette verdien av forpliktelser som følger av derivater, tidligere enn på det tidspunktet som er fastsatt i henhold til nr. 1. En 

slik tidligere fastsettelse skal foretas på grunnlag av estimater som bygger på prinsippene fastsatt i artikkel 5 og artikkel 6  

nr. 2–5, og på data som foreligger på tidspunktet for fastsettelsen. 
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3.  Dersom takstmannen foretar en tidlig fastsettelse i henhold til nr. 2, kan krisehåndteringsmyndigheten når som helst 

anmode takstmannen om å oppdatere den midlertidige verdsettingen for å ta hensyn til relevant observerbar markedsutvikling 

eller dokumentasjon på forretningsmessig rimelige gjenanskaffelsestransaksjoner som er inngått på tidspunktet fastsatt i 

henhold til nr. 1. Denne utviklingen eller dokumentasjonen, dersom den er tilgjengelig innen datoen og tidspunktet angitt i 

henhold til artikkel 3 nr. 2, skal tas i betraktning i den endelige etterhåndsverdsettingen som foretas i henhold til artikkel 36  

nr. 10 i direktiv 2014/59/EU. 

4.  Dersom takstmannen foretar en tidlig fastsettelse i henhold til nr. 2 med hensyn til derivatkontrakter inngått mellom en 

institusjon under krisehåndtering som opptrer som clearingmedlem, og en sentral motpart, skal takstmannen ta behørig hensyn 

til ethvert estimat av forventede avviklingskostnader som den sentrale motparten framlegger. 

Dersom den sentrale motparten framlegger en verdsetting av beløpet ved tidlig oppsigelse i samsvar med den sentrale 

motpartens framgangsmåter ved mislighold innen fristen fastsatt i henhold til artikkel 7 nr. 5 og 6, skal denne verdsettingen tas i 

betraktning i den endelige etterhåndsverdsettingen som foretas i henhold til artikkel 36 nr. 10 i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 23. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/867 

av 7. februar 2017 

om kategorier av avtaler som skal beskyttes i forbindelse med delvis overføring av eiendom i henhold til 

artikkel 76 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU 

og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 76, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2014/59/EU pålegger medlemsstatene å sikre beskyttelse for visse kategorier av avtaler ved en delvis 

overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i en institusjon under krisehåndtering. Den samme beskyttelsen 

kreves når en krisehåndteringsmyndighet med tvang endrer vilkårene i en kontrakt som institusjonen under 

krisehåndtering, er part i. Denne beskyttelsen har som mål å forhindre oppdeling av eiendelene, rettighetene og 

forpliktelsene som er knyttet sammen gjennom disse avtalene, når det er foretatt en delvis overføring eller en 

kontraktsendring. 

2) For å sikre riktig anvendelse av denne beskyttelsen er det nødvendig å angi nøyaktig hvilke typer avtaler som omfattes 

av virkeområdet for hver av kategoriene fastsatt i direktiv 2014/59/EU. Den mest hensiktsmessige metoden for denne 

angivelsen er å fastsette nærmere regler og definisjoner i tillegg til dem som er fastsatt i henhold til direktiv 

2014/59/EU. Dette er å foretrekke framfor å opprette en liste over bestemte avtaler som kan inngås i tråd med de ulike 

nasjonale medlemsstatens nasjonale rett, siden en slik liste vil være vanskelig å gjøre komplett og vil måtte oppdateres 

fortløpende. Denne forordningen bør derfor klargjøre og eventuelt begrense virkeområdet for de ulike formene for 

beskyttelse fastsatt i direktiv 2014/59/EU for hver kategori av avtaler. 

3) De ulike kategoriene av avtaler fastsatt i artikkel 76 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU er spesifisert i varierende grad: Noen 

kategorier er fullstendig definert, mens andre er vagere beskrevet. I tillegg viser noen kategorier til én type avtaleforhold 

og forpliktelse eller til et begrenset sett av avtaleforhold og forpliktelser, mens andre dekker et større antall og et åpent 

utvalg av avtalefestede forpliktelser, transaksjoner og forhold. De sistnevnte kategoriene kan potensielt omfatte alle 

rettslige forhold og avtaleforhold mellom en institusjon og én eller flere av dens motparter. Dersom disse kategoriene av 

avtaler skulle hatt full beskyttelse, kunne krisehåndteringsmyndighetene fått problemer med å gjennomføre delvise 

overføringer, dersom de i det hele tatt ville latt seg gjennomføre. Det er derfor fornuftig å unngå en utvidet beskyttelse 

som potensielt kan omfatte alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser mellom en institusjon og dens motparter. 

4) Noen kategorier av beskyttede avtaler er definert bredere i direktiv 2014/59/EU. For å øke sikkerheten når det gjelder 

anvendelsesområdet, det vil si i forbindelse med avtaler om sikkerhetsstillelse, motregnings- og avregningsavtaler og 

avtaler om strukturert finansiering, bør disse kategoriene spesifiseres ytterligere. Denne delegerte forordningen bør ikke 

hindre krisehåndteringsmyndighetene i å spesifisere ytterligere, i forbindelse med delvise overføringer, de typene 

motregnings- og avregningsavtaler som skal beskyttes i forbindelse med individuelle delvise overføringer, dersom disse 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 20.5.2017, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

2020/EØS/76/11 
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avtalene er anerkjent for risikoreduserende formål under gjeldende tilsynsregler, og dersom beskyttelsen er en 

forutsetning for denne anerkjennelsen, særlig ved ikke å muliggjøre atskillelse. Krisehåndteringsmyndighetene bør selv 

kunne treffe beslutning om slik utvidet beskyttelse i individuelle krisehåndteringsstilfeller. 

5) Institusjonens motparter kan bli enige om en type motregnings- eller avregningsavtale («catch-all» eller «sweep-up») 

som omfatter alle rettigheter og forpliktelser mellom partene. Som følge av denne typen avtale vil alle forpliktelser 

mellom partene være beskyttet mot å bli atskilt fra hverandre. Dette ville gjøre en delvis overføring med hensyn til 

denne motparten uhåndterbar, og generelt ville det sette hele dette verktøyets gjennomførbarhet i fare, siden 

krisehåndteringsmyndighetene muligens ikke ville være i stand til å finne ut hvilke forpliktelser som er eller ikke er 

omfattet av disse avtalene. Det bør derfor presiseres ytterligere at slike avregnings- og motregningsavtaler som omfatter 

alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser mellom partene, ikke bør regnes som beskyttede avtaler. 

6) Artikkel 80 i direktiv 2014/59/EU innebærer at eventuelle begrensninger av omfanget av definisjonene av beskyttede 

avtaler i henhold til artikkel 76 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU ikke bør påvirke driften av betalings-, clearing- og 

oppgjørssystemer, i den grad disse systemene omfattes av virkeområdet for artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/26/EF(1). Krisehåndteringsmyndighetene bør derfor være forpliktet til å beskytte alle typer avtaler nevnt 

i artikkel 76 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU som er knyttet til motpartens virksomhet som sentral motpart. Dette omfatter, 

men trenger ikke å være begrenset til, virksomheten til et misligholdsfond i henhold til artikkel 42 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2). 

7) Det samme gjelder eiendeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til betalingssystemer eller oppgjørssystemer for 

verdipapirer. Siden avregningsavtaler som omfattes av virkeområdet for direktiv 98/26/EF, er beskyttet ved insolvens, 

bør de av konsekvensgrunner også beskyttes i henhold til artikkel 76 i direktiv 2014/59/EU. Det er imidlertid 

hensiktsmessig å utvide virkeområdet til beskyttelsen omhandlet i artikkel 76 nr. 2 i nevnte direktiv til alle avtaler med 

betalingssystemer eller oppgjørssystemer for verdipapirer og, der det er relevant, deres tilknyttede aktiviteter. 

8) Behovet for å presisere omfanget av avtalen som i visse tilfeller nyter godt av beskyttelsestiltakene i henhold til artikkel 

76 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU, bør generelt ikke hindre at krisehåndteringsmyndighetene beskytter enhver kategori av 

avtaler som kan inngå i en av kategoriene i nevnte artikkel, og som i forbindelse med insolvensbehandling er beskyttet 

mot en atskillelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som hører inn under disse avtalene i henhold til nasjonal 

insolvenslovgivning, herunder nasjonal innarbeiding av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF(3). Dette er 

tilfellet dersom en kreditor fortsatt ville nyte godt av de rettighetene som følger av avtalen, med mindre hele 

transaksjonen ble erklært ugyldig i henhold til nasjonal insolvenslovgivning. Dette gjelder særlig for avtaler om 

sikkerhetsstillelse og motregnings- og avregningsavtaler som er beskyttet i henhold til nasjonal insolvenslovgivning. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

Ved anvendelse av denne forordningen får definisjonene i direktiv 2014/59/EF anvendelse. Videre menes med 

1) «verdipapirisering» verdipapirisering som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i europaparlaments- og rådsforordning 

nr. 575/2013(4), 

2) «avregningsavtaler» avregningsavtaler som definert i artikkel 295 i forordning (EU) nr. 575/2013.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 

(2) 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF av 4. april 2001 om sanering og avvikling av kredittinstitusjoner (EUT L 125 av 5.5.2001, 

s. 15). 

(4) 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). 
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Artikkel 2 

Vilkår for avtaler om sikkerhetsstillelse, herunder verdipapirfinansieringstransaksjoner 

Avtaler om sikkerhetsstillelse i henhold til artikkel 76 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2014/59/EU skal minst omfatte følgende: 

1) Avtaler som fastsetter sikkerheter, personlig sikkerhetsstillelse og garantier. 

2) Panterettigheter og andre sikkerhetsretter i fast eiendom. 

3) Verdipapirutlånstransaksjoner som ikke innebærer full overføring av eiendomsretten til sikkerhetsstillelsen, der den ene 

parten (långiver) låner ut verdipapirer til den andre parten (låntaker) mot et gebyr eller en rentebetaling, og der låntakeren 

gir långiveren sikkerhet i hele lånets løpetid. 

Avtaler om sikkerhetsstillelse skal anses som avtaler om sikkerhetsstillelse i henhold til artikkel 76 nr. 2 bokstav a) i direktiv 

2014/59/EU bare dersom rettighetene eller eiendelene som sikkerhetsretten er knyttet til eller ville være knyttet til i forbindelse 

med en tvangsfullbyrdelsesgrunn, er tilstrekkelig identifisert eller identifiserbare i henhold til vilkårene i avtalen og gjeldende 

nasjonal rett. 

Artikkel 3 

Vilkår for motregningsavtaler 

1. Motregningsavtaler som inngås mellom en institusjon og én enkelt motpart, skal anses som motregningsavtaler som 

omhandlet i artikkel 76 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU dersom de gjelder rettigheter og forpliktelser som følger av 

finansielle kontrakter eller derivater. 

2. Motregningsavtaler som inngås mellom en institusjon og én eller flere motparter, skal anses som motregningsavtaler som 

omhandlet i artikkel 76 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU under en av følgende omstendigheter: 

a) Dersom avtalene er knyttet til motpartens virksomhet som sentral motpart, særlig for virksomhet som omfattes av et 

misligholdsfond som omhandlet i artikkel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

b) Dersom avtalene er knyttet til rettigheter og forpliktelser overfor systemer som definert i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 

98/26/EF eller andre betalingssystemer eller oppgjørssystemer for verdipapirer og er knyttet til deres virksomhet som 

betalingssystemer eller oppgjørssystemer for verdipapirer. 

3. Krisehåndteringsmyndighetene kan i enkelttilfeller beslutte at motregningsavtaler som inngås mellom en institusjon og én 

eller flere motparter, i den grad de gjelder andre typer rettigheter og forpliktelser enn dem som er omhandlet i nr. 1 og 2, kan 

anses som motregningsavtaler som omhandlet i artikkel 76 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU dersom avtalene er anerkjent 

for risikoreduserende formål under gjeldende tilsynsregler, og dersom beskyttelsen er en forutsetning for denne anerkjennelsen, 

særlig ved ikke å muliggjøre atskillelse. 

Artikkel 4 

Vilkår for avregningsavtaler 

1. Avregningsavtaler som inngås mellom institusjonen og én enkelt motpart, skal anses som avregningsavtaler i henhold til 

artikkel 76 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2014/59/EU dersom de gjelder rettigheter og forpliktelser som følger av finansielle 

kontrakter eller derivater. 

2. Avregningsavtaler som inngås mellom institusjonen og én eller flere motparter, skal anses som avregningsavtaler i 

henhold til artikkel 76 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2014/59/EU under en av følgende omstendigheter: 

a) Dersom avtalene er knyttet til motpartens virksomhet som sentral motpart, særlig for virksomhet som omfattes av et 

misligholdsfond som omhandlet i artikkel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

b) Dersom avtalene er knyttet til rettigheter og forpliktelser overfor systemer som definert i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 

98/26/EF eller andre betalingssystemer eller oppgjørssystemer for verdipapirer og er knyttet til deres virksomhet som 

betalingssystemer eller oppgjørssystemer for verdipapirer.  
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3. Krisehåndteringsmyndighetene kan i enkelttilfeller beslutte at avregningsavtaler som inngås mellom en institusjon og én 

eller flere motparter, kan anses som avregningsavtaler som omhandlet i artikkel 76 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2014/59/EU 

dersom de er anerkjent for risikoreduserende formål under gjeldende tilsynsregler, og dersom beskyttelsen er en forutsetning for 

denne anerkjennelsen, særlig ved ikke å muliggjøre atskillelse. 

Artikkel 5 

Allmenne vilkår for avtaler om sikkerhetsstillelse, motregnings- og avregningsavtaler og avtaler om strukturert 

finansiering 

1. Artikkel 2, 3 og 4 berører ikke krisehåndteringsmyndighetenes myndighet 

a) til å beskytte enhver type avtale som kan inngå i en av kategoriene i artikkel 76 nr. 2 bokstav a), c), d) og f) i direktiv 

2014/59/EU, og som i forbindelse med ordinær insolvensbehandling er beskyttet mot en midlertidig eller tidsubegrenset 

atskillelse, suspensjon eller oppheving av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som omfattes av disse avtalene i henhold til 

den nasjonale insolvenslovgivningen, herunder den nasjonale innarbeidingen av direktiv 2001/24/EF, 

b) til å beskytte enhver type avtale som ikke omfattes av artikkel 76 nr. 2, og som i forbindelse med ordinær 

insolvensbehandling er beskyttet mot en midlertidig eller tidsubegrenset atskillelse, suspensjon eller oppheving av 

eiendeler, rettigheter og forpliktelser som omfattes av disse avtalene i henhold til den nasjonale insolvenslovgivningen, 

herunder den nasjonale innarbeidingen av direktiv 2001/24/EF. 

2. Krisehåndteringsmyndighetene kan i enkelttilfeller unnta fra beskyttelsen som gis i henhold til artikkel 76 nr. 1 i direktiv 

2014/59/EU, avtaler om sikkerhetsstillelse eller motregnings- og avregningsavtaler som gjelder kontrakter som inneholder 

klausuler som ved mislighold hos en motpart tillater at en motpart som ikke misligholder, foretar bare begrensede utbetalinger 

eller ingen utbetalinger til den misligholdende partens bo, selv om den misligholdende parten er en nettokreditor. 

Artikkel 6 

Vilkår for avtaler om strukturert finansiering, herunder verdipapirisering og instrumenter brukt til sikringsformål 

1. Avtaler om strukturert finansiering i henhold til artikkel 76 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2014/59/EU skal minst omfatte 

følgende: 

a) Verdipapiriseringer der de underliggende eksponeringene er plassert i transjer og er overført ved full overdragelse av 

eiendomsretten fra initiativtakers balanse til institusjonen eller foretaket under krisehåndtering (reell verdipapirisering, 

«true sale»). 

b) Verdipapiriseringer gjennom kontraktsregulerte instrumenter, der de underliggende eiendelene forblir i balansen til 

institusjonen eller foretaket under krisehåndtering (syntetisk verdipapirisering). 

I reelle verdipapiriseringer skal enhver rolle som initiativtakeren har i strukturen, herunder betjening av lån og ytelse av enhver 

form for risikobeskyttelse eller likviditet, anses som en forpliktelse som inngår i avtalene om strukturert finansiering. 

I syntetiske verdipapiriseringer skal sikkerhetsretten anses som en rettighet som inngår i avtalene om strukturert finansiering, 

bare dersom den er knyttet til bestemte og tilstrekkelig identifiserte eiendeler eller eiendeler som er identifiserbare i samsvar 

med vilkårene i avtalen og gjeldende nasjonal rett. 

2. Avtaler som utgjør en verdipapiriseringsstruktur som omfatter gjensidige forhold mellom initiativtakere, utstedere, 

formuesforvaltere, låneforvaltere, likviditetsforvaltere og bytteavtale- og kredittbeskyttelsesmotparter, skal anses å inngå i 

avtaler om strukturert finansiering dersom disse gjensidige forholdene er direkte knyttet til de underliggende eiendelene og de 

betalingene som skal foretas fra provenyet fra disse eiendelene til innehaverne av de strukturerte instrumentene. Disse 

gjensidige forholdene omfatter forpliktelser og rettigheter knyttet til de underliggende eiendelene, forpliktelser i henhold til de 

utstedte instrumentene samt avtaler om sikkerhetsstillelse, herunder derivattransaksjoner, som kreves for å opprettholde 

betalingsstrømmene i forbindelse med disse forpliktelsene. 

3. Nr. 2 berører ikke krisehåndteringsmyndighetens myndighet til å beslutte, i hvert enkelt tilfelle og idet det tas hensyn til 

den særlige strukturen i avtalen om strukturert finansiering i henhold til artikkel 76 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2014/59/EU, at 

andre avtaler mellom partene omhandlet i nr. 2, for eksempel avtaler om forvaltning av lån, som ikke er direkte knyttet til de 

underliggende eiendelene og de betalingene som skal foretas, inngår i slike avtaler om strukturert finansiering. 
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Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/75 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/344 

av 14. november 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for metoden for å vurdere forskjeller i behandlingen i 

forbindelse med krisehåndtering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(1), særlig artikkel 74 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er hensiktsmessig å ha regler som fastsetter en metode for verdsetting med sikte på å avgjøre om det er forskjell 

mellom den faktiske behandlingen av aksjeeiere og kreditorer som er gjenstand for ett eller flere krisehåndteringstiltak, 

og det beløpet disse aksjeeierne og kreditorene ville ha fått dersom institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d) i direktiv 2014/59/EU («foretak») hadde vært gjenstand for ordinær insolvensbehandling på 

tidspunktet da beslutningen om krisehåndtering av dette foretaket ble vedtatt i henhold til artikkel 82 i direktiv 

2014/59/EU. 

2) Eventuelle forskjeller i behandlingen som gjør at visse aksjeeieres og kreditorers tap blir større i forbindelse med 

krisehåndtering, bør gi disse aksjeeierne og kreditorene rett til erstatning fra ordningene for krisehåndteringsfinansiering 

i henhold til artikkel 101 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2014/59/EU. 

3) Etterhåndsverdsettingen skal foretas av en uavhengig person som oppfyller vilkårene i artikkel 38 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/1075(2) («takstmann»), så snart som mulig etter at krisehåndteringstiltaket eller 

krisehåndteringstiltakene er iverksatt, selv om det kan ta en viss tid å gjennomføre det eller dem. Verdsettingen bør 

bygge på tilgjengelige opplysninger som er relevante for tidspunktet da beslutningen om krisehåndtering av et foretak 

ble vedtatt, for på en egnet måte å gjenspeile de særlige omstendighetene, for eksempel stressede markedsforhold, som 

gjorde seg gjeldende på tidspunktet for krisehåndteringsbeslutningen. Opplysninger innhentet etter tidspunktet for 

krisehåndteringsbeslutningen bør bare brukes når det er rimelig å anta at de var kjent på dette tidspunktet. 

4) For å sikre at det foretas en omfattende og pålitelig verdsetting, bør takstmannen ha tilgang til alle relevante juridiske 

dokumenter, herunder en liste over alle fordringer og betingede fordringer på foretaket, klassifisert etter prioritet ved 

ordinær insolvensbehandling. Takstmannen bør ha mulighet til å inngå avtaler om særlig rådgivning eller sakkunnskap 

dersom omstendighetene krever det.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 9.3.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og konsernkrisehånd-

teringsplaner, de minstekriteriene som vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og 

konserngjenopprettingsplaner, vilkårene for konsernintern finansiell støtte, kravene til uavhengige takstmenn, den avtalemessige 

anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, framgangsmåtene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og melding 

om utsettelse samt krisehåndteringskollegienes virkemåte i praksis (EUT L 184 av 8.7.2016, s. 1). 

2020/EØS/76/12 
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5) For å bestemme hvilken behandling aksjeeiere og kreditorer ville ha fått dersom foretaket hadde vært gjenstand for 

ordinær insolvensbehandling, bør takstmannen fastsette de forventede tidspunktene for og størrelsen på de netto 

kontantstrømmene som hver aksjeeier og kreditor ville ha mottatt fra insolvensbehandlingen, uten at statsstøtte regnes 

med, diskontert med den eller de relevante diskonteringsrentene. Ved fastsettelsen av et slikt estimat kan takstmannen 

også vise til opplysninger om insolvenserfaringer fra den senere tid for lignende kredittinstitusjoner, dersom slike 

opplysninger er tilgjengelige og relevante. 

6) Ved bestemmelse av den faktiske behandlingen som aksjeeiere og kreditorer får i forbindelse med krisehåndtering, bør 

det tas hensyn til om disse aksjeeierne og kreditorene har fått erstatning i form av egenkapital, gjeldsinstrumenter eller 

kontanter som følge av vedtakelsen av krisehåndteringstiltaket. 

7) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

8) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Alminnelige bestemmelser 

1. For å bestemme behandlingen av aksjeeiere og kreditorer ved ordinær insolvensbehandling skal verdsettingen bare bygge 

på opplysninger om fakta og omstendigheter som forelå, og som det er rimelig å anta var kjent, på tidspunktet for 

krisehåndteringsbeslutningen, og som, dersom de hadde vært kjent for takstmannen, ville ha påvirket beregningen av eiendelene 

og forpliktelsene i foretaket på det tidspunktet. 

Ved anvendelsen av denne forordningen menes med «tidspunktet for krisehåndteringsbeslutningen» det tidspunktet da 

beslutningen om krisehåndtering av et foretak vedtas i henhold til artikkel 82 i direktiv 2014/59/EU. 

2. For å bestemme den faktiske behandlingen av aksjeeiere og kreditorer ved krisehåndtering skal takstmannen basere seg på 

tilgjengelige opplysninger om fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet eller tidspunktene for den faktiske 

behandlingen da aksjeeierne og kreditorene mottar erstatning («tidspunktet eller tidspunktene for den faktiske behandlingen»). 

3. Referansedatoen for verdsettingen skal være tidspunktet for krisehåndteringsbeslutningen, som kan avvike fra tidspunktet 

for den faktiske behandlingen. Dersom takstmannen anser virkningen av en eventuell diskontering av provenyet som 

ubetydelig, kan det udiskonterte provenyet på tidspunktet da krisehåndteringstiltaket gjennomføres, sammenlignes direkte med 

det diskonterte hypotetiske provenyet som aksjeeiere og kreditorer ville ha mottatt dersom foretaket hadde innledet ordinær 

insolvensbehandling på tidspunktet for krisehåndteringsbeslutningen. 

Artikkel 2 

Fortegnelse over eiendeler og fordringer 

1. Takstmannen skal utarbeide en fortegnelse over alle identifiserbare og betingede eiendeler som foretaket eier. En slik 

fortegnelse skal omfatte eiendeler der forekomsten av tilknyttede kontantstrømmer er dokumentert eller med rimelighet kan 

forventes.  

  

(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). 
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2. En liste over alle fordringer og betingede fordringer på foretaket skal gjøres tilgjengelig for takstmannen. Alle fordringer 

og betingede fordringer på denne listen skal klassifiseres i samsvar med den prioriterte rekkefølgen ved ordinær 

insolvensbehandling. Takstmannen skal ha mulighet til å inngå avtaler om særlig rådgivning eller sakkunnskap i spørsmål om 

hvorvidt fordringenes prioritet er i overensstemmelse med gjeldende insolvenslovgivning. 

3. Takstmannen skal identifisere beheftede eiendeler og fordringer sikret gjennom slike eiendeler separat. 

Artikkel 3 

Trinnene i verdsettingen 

For å fastslå om det er en forskjell i behandlingen som nevnt i artikkel 74 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU skal takstmannen vurdere 

a) den behandlingen aksjeeiere og kreditorer som er gjenstand for et krisehåndteringstiltak, eller den berørte innskuddsgaranti-

ordningen ville ha fått dersom foretaket hadde innledet ordinær insolvensbehandling på tidspunktet for krisehåndterings-

beslutningen, uten at det tas hensyn til eventuell ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige, 

b) verdien av omstrukturerte fordringer etter anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet eller andre krisehåndterings-

fullmakter og -verktøyer eller av andre provenybeløp som aksjeeiere og kreditorer har mottatt på tidspunktet eller 

tidspunktene for den faktiske behandlingen, diskontert tilbake til tidspunktet for krisehåndteringsbeslutningen, dersom det 

anses nødvendig for å muliggjøre en rettferdig sammenligning med behandlingen nevnt i bokstav a), 

c) om resultatet av behandlingen nevnt i bokstav a) er høyere enn resultatet av verdien nevnt i bokstav b) for hver kreditor i 

samsvar med prioritetsrekkefølgen ved ordinær insolvensbehandling, som fastsatt i henhold til artikkel 2. 

Artikkel 4 

Bestemmelse av behandlingen av aksjeeiere og kreditorer ved ordinær insolvensbehandling 

1. Metoden for å foreta verdsettingen i henhold til artikkel 3 bokstav a) skal begrenses til fastsettelse av det diskonterte 

beløpet for forventede kontantstrømmer ved ordinær insolvensbehandling. 

2. Forventede kontantstrømmer skal diskonteres med den eller de rentene som gjenspeiler, alt etter hva som er relevant, 

tidspunktene for de forventede kontantstrømmene, rådende omstendigheter på tidspunktet for krisehåndteringsbeslutningen, 

risikofrie renter, risikopremier for lignende finansielle instrumenter utstedt av lignende foretak, markedsforhold eller 

diskonteringsrenter som anvendes av potensielle erververe, samt andre relevante egenskaper ved det eller de elementene som 

verdsettes («relevant diskonteringsrente»). Den relevante diskonteringsrenten får ikke anvendelse dersom særlige renter som er 

relevante for vurderingen, er nærmere angitt i gjeldende insolvenslovgivning eller -praksis. 

3. Takstmannen skal ta hensyn til følgende ved fastsettelsen av det diskonterte beløpet for forventede kontantstrømmer ved 

ordinær insolvensbehandling: 

a) Gjeldende insolvenslovgivning og -praksis i den berørte jurisdiksjonen, som kan påvirke faktorer som den forventede 

avhendingsperioden eller inndrivelsesgraden. 

b) Kostnader som med rimelighet kan forutses, og som et saneringsstyre eller en konkursforvalter ville ha hatt for 

administrasjon, transaksjoner, vedlikehold og avhending, samt finansieringskostnader. 

c) Opplysninger om nylig inntrufne tilfeller av insolvens i lignende foretak, dersom opplysningene er tilgjengelige og 

relevante. 

4. For eiendeler som handles i et aktivt marked, skal takstmannen anvende den observerte prisen, med mindre særlige 

omstendigheter, for eksempel markedskonsentrasjon, -metning eller -dybde, hindrer foretaket i å selge eiendelene.  
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5. For eiendeler som ikke handles i et aktivt marked, skal takstmannen vurdere en rekke faktorer ved fastsettelsen av beløp 

og tidspunkter for de forventede kontantstrømmene, herunder 

a) observerte priser i aktive markeder der lignende eiendeler handles, 

b) observerte priser ved ordinær insolvensbehandling eller i andre usikre transaksjoner med eiendeler av lignende art og 

beskaffenhet, 

c) observerte priser i transaksjoner som innbefatter virksomhetssalg eller overføring til en broinstitusjon eller en 

kapitalforvaltningsenhet i forbindelse med krisehåndtering av lignende foretak, 

d) sannsynligheten for at en eiendel genererer netto inngående kontantstrømmer ved ordinær insolvensbehandling, 

e) forventede markedsforhold i en gitt avhendingsperiode, herunder markedsdybde og markedets evne til å omsette det 

relevante volumet av eiendeler i nevnte periode, og 

f) at lengden på en gitt avhendingsperiode skal gjenspeile virkningene av gjeldende insolvenslovgivning, herunder den 

forventede lengden på avviklingsprosessen, eller de berørte eiendelenes egenskaper. 

6. Takstmannen skal vurdere om foretakets finansielle stilling ville ha påvirket de forventede kontantstrømmene, herunder 

gjennom begrensninger av saneringsstyrets mulighet til å forhandle vilkår med mulige kjøpere. 

7. Dersom det er mulig, og med forbehold for eventuelle bestemmelser i den gjeldende insolvensordningen, skal 

kontantstrømmene gjenspeile kreditorenes kontraktsmessige, lovfestede eller andre juridiske rettigheter eller ordinær 

insolvenspraksis. 

8. Det hypotetiske provenyet fra verdsettingen skal fordeles på aksjeeierne og kreditorene i samsvar med deres prioriterte 

rekkefølge i henhold til gjeldende insolvenslovgivning, som fastsatt i artikkel 3. 

9. For å fastsette eventuelle usikrede beløp for derivatfordringer ved insolvens skal takstmannen anvende metodene fastsatt i 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401(1) i den grad de er forenlige med insolvenslovgivning og -praksis. 

Artikkel 5 

Bestemmelse av den faktiske behandlingen av aksjeeiere og kreditorer ved krisehåndtering 

1. Takstmannen skal identifisere alle utestående fordringer etter nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter og 

anvendelse av eventuelle krisehåndteringstiltak og skal tilordne disse fordringene til de juridiske og fysiske personene som var 

foretakets aksjeeiere og kreditorer på tidspunktet for krisehåndteringsbeslutningen. Med mindre de juridiske og fysiske 

personene som var foretakets aksjeeiere og kreditorer på tidspunktet for krisehåndteringsbeslutningen, mottar erstatning i form 

av et kontantbeløp som følge av krisehåndteringen, skal takstmannen bestemme den faktiske behandlingen av dem i samsvar 

med nr. 2–4. 

2. Dersom de juridiske og fysiske personene som var foretakets aksjeeiere og kreditorer på tidspunktet for krisehåndterings-

beslutningen, mottar erstatning i form av egenkapital som følge av krisehåndteringen, skal takstmannen bestemme den faktiske 

behandlingen av dem ved å estimere den samlede verdien av aksjer som er overført eller utstedt som vederlag til innehavere av 

konverterte kapitalinstrumenter eller til kreditorer som deltar ved intern tapsdekning. Dette estimatet kan baseres på den 

vurderingen av markedsprisen som følger av allment aksepterte verdsettingsmetoder. 

3. Dersom de juridiske og fysiske personene som var foretakets aksjeeiere og kreditorer på tidspunktet for krisehåndterings-

beslutningen, mottar erstatning i form av gjeldsinstrumenter, skal takstmannen bestemme den faktiske behandlingen ved å ta 

hensyn til faktorer som endringer i kontraktsmessige kontantstrømmer som følge av nedskrivningen eller konverteringen, 

anvendelsen av andre krisehåndteringstiltak samt den relevante diskonteringsrenten. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om 

fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for metoder og prinsipper for verdsetting av forpliktelser som følger av derivater (EUT L 228 av 23.8.2016, s. 7). 
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4. Når det gjelder eventuelle utestående fordringer, kan takstmannen ta hensyn til observerte priser i aktive markeder for 

samme eller lignende instrumenter utstedt av foretaket under krisehåndtering eller andre lignende foretak, dersom slike priser er 

tilgjengelige, sammen med faktorene beskrevet i nr. 2 og 3. 

Artikkel 6 

Verdsettingsrapport 

Takstmannen skal utarbeide en verdsettingsrapport til krisehåndteringsmyndigheten som minst skal inneholde følgende 

elementer: 

a) Et sammendrag av verdsettingen, herunder en presentasjon av avgrensningen av verdsettingen og kilder til usikkerhet. 

b) En redegjørelse for de sentrale metodene og antakelsene som er valgt, og hvor følsom verdsettingen er for disse valgene. 

c) En redegjørelse, der det er mulig, for grunnene til at verdsettingen skiller seg fra andre relevante verdsettinger, herunder 

krisehåndteringsverdsettinger som er foretatt i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/345, eller andre 

reguleringsmessige eller regnskapsmessige verdsettinger. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/345 

av 14. november 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for metoden for å vurdere verdien av institusjoners 

eller foretaks eiendeler og forpliktelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(1), særlig artikkel 36 nr. 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I et krisehåndteringsscenario er det viktig å skille mellom på den ene siden en første verdsetting for å vurdere om 

vilkårene for nedskrivning og konvertering av kapitalinstrumenter eller vilkåret for krisehåndtering er oppfylt, og på den 

andre siden en etterfølgende verdsetting som danner grunnlaget for beslutningen om å anvende ett eller flere 

krisehåndteringsverktøyer. I forbindelse med den første verdsettingen er det hensiktsmessig å sikre at det ved 

vurderingen av om vilkårene for krisehåndtering eller for nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter er 

oppfylt, foretas en rimelig og realistisk verdsetting av foretakets eiendeler og forpliktelser. I forbindelse med den 

etterfølgende verdsettingen som danner grunnlaget for beslutningen om krisehåndteringstiltak, er det viktig å sikre at 

verdsettingen av foretakets eiendeler og forpliktelser, som er bestemmende for valget av krisehåndteringstiltak og 

omfanget av en eventuell nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter på det tidspunktet foretaket ikke lenger 

er levedyktig, bygger på rimelige, forsiktige og realistiske antakelser. 

2) For å sikre at denne verdsettingen er rimelig, forsiktig og realistisk, er det viktig at den beregner virkningen av hendelser 

før et eventuelt krisehåndteringstiltak eller før utøvelsen av myndigheten til å nedskrive eller konvertere 

kapitalinstrumenter på det tidspunktet foretaket ikke lenger er levedyktig, samt av forskjellige tiltak som 

krisehåndteringsmyndigheten kan treffe. 

3) Takstmannen bør ha tilgang til relevante informasjonskilder og sakkunnskap, for eksempel institusjonens interne 

registre, systemer og modeller. Interne ressursers og systemers evne til å bidra til krisehåndteringsverdsettinger bør 

vurderes av krisehåndteringsmyndigheten som del av vurderingen av krisehåndteringsmulighetene i henhold til artikkel 

15 i direktiv 2014/59/EU. Takstmannen bør også ha mulighet til å inngå avtaler om særlig rådgivning eller sakkunnskap. 

Tilgang til særlig rådgivning eller sakkunnskap kan for eksempel være relevant for å vurdere forskjellen i behandling i 

henhold til artikkel 36 nr. 8 i direktiv 2014/59/EU. Krisehåndteringsmyndigheten bør derfor forvisse seg om at 

takstmannen har tilgang til enten en liste over alle fordringer, herunder betingede fordringer, på foretaket, klassifisert 

etter rettigheter og prioritet ved ordinær insolvensbehandling, eller til relevant juridisk sakkunnskap for å utarbeide en 

slik liste. 

4) Avgjørelsen om hvorvidt et foretak er eller kan forventes å bli kriserammet, kan foretas enten av vedkommende 

myndighet eller av krisehåndteringsmyndigheten i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) i direktiv 

2014/59/EU. For å avgjøre om en institusjon er eller kan forventes å bli kriserammet, bør vedkommende myndighet 

vurdere verdsettingen omhandlet i kapittel II i denne forordningen, dersom den allerede foreligger, og ta hensyn til 

retningslinjene utstedt av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) i henhold til artikkel 32 nr. 6 i direktiv 

2014/59/EU, som har som mål å fremme tilnærming av praksiser i forbindelse med fastsettelse av et slikt vilkår for 

krisehåndtering. 

5) Verdsettinger som skal danne grunnlaget for vedkommende myndighets eller krisehåndteringsmyndighetens fastsettelse 

av om vilkårene for krisehåndtering eller for nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter er oppfylt, bør være 

i samsvar med gjeldende regnskaps- og tilsynsregelverk. Takstmannen bør imidlertid kunne avvike fra de antakelsene 

som er gjort av foretakets ledelse, og som ligger til grunn for utarbeidingen av finansregnskapet, i den utstrekning en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 9.3.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 
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slik avvikelse er i samsvar med gjeldende regnskaps- og tilsynsregelverk. Ved avvikelse fra disse antakelsene bør 

verdsettingen underbygges av de beste tilgjengelige opplysningene og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for 

tilsyn eller andre allment anerkjente kilder til fortolkning av regnskapsstandarder, for å gi et rimelig og realistisk bilde 

av foretakets finansielle stilling. 

6) Det er hensiktsmessig å ha regler som sikrer at verdsettinger som skal danne grunnlaget for valget og utformingen av 

krisehåndteringstiltak eller omfanget av nedskrivning og konvertering av kapitalinstrumenter på det tidspunktet 

foretaket ikke lenger er levedyktig, er rimelige, forsiktige og realistiske, for å sikre at alle tap fullt ut tas hensyn til på 

det tidspunktet da krisehåndteringsverktøyene får anvendelse eller fullmakten til å nedskrive eller konvertere relevante 

kapitalinstrumenter utøves. Valget av det mest hensiktsmessige verdsettingsgrunnlaget (beholdelsesverdien eller 

avhendingsverdien) bør bero på de konkrete krisehåndteringstiltakene som krisehåndteringsmyndigheten vurderer. 

7) Ved verdsettinger som skal danne grunnlaget for valget og utformingen av krisehåndteringstiltak eller omfanget av 

nedskrivning og konvertering av kapitalinstrumenter på det tidspunktet foretaket ikke lenger er levedyktig, er det den 

økonomiske og ikke den balanseførte verdien som skal vurderes. Disse verdsettingene bør ta hensyn til den nåværende 

verdien av kontantstrømmer som foretaket med rimelighet kan forvente, selv om dette krever at det avvikes fra 

regnskapsregelverk eller regler for verdsetting for tilsynsformål. 

8) Verdsettinger som skal danne grunnlaget for valget og utformingen av krisehåndteringstiltak, bør gjenspeile det at 

kontantstrømmer kan oppstå dersom eiendelene beholdes, men bør samtidig ta hensyn til de mulige virkningene av 

krisehåndteringen på framtidige kontantstrømmer og på rimelige, forsiktige og realistiske antakelser med hensyn til 

misligholdsrater og tapenes størrelse. For å fastsette egenkapitalverdien av aksjene etter konverteringen bør takstmannen 

dessuten kunne ta hensyn til rimelige forventninger om franchiseverdi. 

9) Dersom foretaket mangler evne til å beholde eiendelene, eller dersom avhending av dem anses nødvendig eller 

hensiktsmessig for å nå krisehåndteringsmålene, bør verdsettingen gjenspeile at disse kontantstrømmene kan oppstå ved 

avhending av eiendeler, forpliktelser eller forretningsområder, over en fastsatt avhendingsperiode. 

10) Avhendingsverdien bør i alminnelighet anses å tilsvare observerbar markedspris som kan oppnås for en bestemt eiendel 

eller gruppe av eiendeler, og kan innbefatte en rabatt som er passende sett i forhold til mengden av eiendeler som 

overføres. Dersom det er relevant med tanke på de tiltakene som skal treffes i henhold til krisehåndteringsordningen, bør 

takstmannen imidlertid kunne fastsette avhendingsverdien med en reduksjon av den observerbare markedsprisen for å ta 

hensyn til en eventuell rabatt ved et framskyndet salg. Dersom eiendelene ikke har et likvid marked, bør 

avhendingsverdien fastsettes med henvisning til observerbare priser på markeder for handel med lignende eiendeler eller 

ved hjelp av modellberegninger som anvender observerbare markedsparametrer, med passende rabatter for manglende 

likviditet. Dersom et virksomhetssalg eller bruk av broinstitusjonsverktøyet overveies, kan det ved fastsettelse av 

avhendingsverdien tas hensyn til rimelige forventninger om franchiseverdi. 

11) For i henhold til artikkel 36 nr. 8 i direktiv 2014/59/EU å sikre samsvar mellom vurderingen av hvilken behandling 

aksjeeiere og hver klasse av kreditorer hadde kunnet forvente å få dersom institusjonen eller foretaket ble avviklet 

gjennom ordinær insolvensbehandling, og verdsettingen etter krisehåndteringen i henhold til artikkel 74 i nevnte 

direktiv, er det viktig at takstmannen, dersom det er hensiktsmessig, anvender kriteriene fastsatt for den verdsettingen. 

12) En midlertidig verdsetting i henhold til artikkel 36 nr. 9 i direktiv 2014/59/EU, som danner grunnlaget for beslutningen 

om å treffe egnede krisehåndteringstiltak, bør omfatte en buffer til dekning av ytterligere tap. Bufferen bør være basert 

på en rimelig, forsiktig og realistisk vurdering av disse ytterligere tapene. Beslutningene og antakelsene som ligger til 

grunn for beregningen av bufferen, bør forklares og begrunnes på en tilfredsstillende måte i verdsettingsrapporten. 

13) I forbindelse med verdsettingen nevnt i artikkel 36 nr. 15 bokstav a) og c) i direktiv 2014/59/EU bør takstmannen 

forklare og begrunne de viktigste antakelsene og usikkerhetsfaktorene samt verdsettingens følsomhet for slike viktige 

antakelser og usikkerhetsfaktorer. Betydelige forskjeller mellom de antakelsene som anvendes ved verdsettingen, og de 

antakelsene som ligger til grunn for regnskaps- eller tilsynsopplysninger, bør, dersom de er kjent for takstmannen, 

inkluderes i verdsettingsrapporten. I denne rapporten bør takstmannen også inkludere eventuelle ytterligere 

opplysninger som etter takstmannens oppfatning kan være til hjelp for krisehåndteringsmyndigheten.  
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14) Kriteriene fastsatt i denne forordningen bør gjelde utelukkende for verdsettinger som foretas i henhold til artikkel 36 i 

direktiv 2014/59/EU. De bør ikke erstatte eller endre regnskapsprinsipper og -standarder eller tilsynsregelverk som får 

anvendelse på foretak i andre sammenhenger enn krisehåndtering. Opplysningene fra verdsettingen bør imidlertid kunne 

brukes for å bringe på det rene om foretaket kan ha anvendt regnskapsstandarder eller tilsynsregelverk feil eller har 

endret sin regnskapspraksis eller de antakelsene og vurderingene som ligger til grunn for verdsettingen av eiendeler og 

forpliktelser. Disse omstendighetene bør for eksempel tas i betraktning ved utarbeidingen av den ajourførte balansen i 

henhold til artikkel 36 nr. 6 i direktiv 2014/59/EU. For dette formålet bør takstmannen gi en fyllestgjørende forklaring 

på forskjellene mellom den eksisterende og den ajourførte balansen. 

15) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

16) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «verdsetting» enten den vurderingen av et foretaks eiendeler og forpliktelser som foretas av en takstmann i henhold til 

artikkel 36 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU, eller den midlertidige verdsettingen som foretas av krisehåndteringsmyndigheten 

eller takstmannen, alt etter omstendighetene, i henhold til artikkel 36 nr. 2 eller 9 i nevnte direktiv, 

b) «takstmann» enten den uavhengige takstmannen i henhold til artikkel 38 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2016/1075(2) eller krisehåndteringsmyndigheten når den foretar en midlertidig verdsetting i henhold til artikkel 36 nr. 2 

eller 9 i direktiv 2014/59/EU, 

c) «foretak» en institusjon eller en enhet som nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b,), c) eller d) i direktiv 2014/59/EU, 

d) «virkelig verdi» den prisen som oppnås ved salg av en eiendel eller betales for å overføre en forpliktelse i en ordnet 

transaksjon mellom markedsdeltakere på tidspunktet for verdsettingen, som definert i det relevante regnskapsregelverket, 

e) «beholdelsesverdi» nåverdien, diskontert med en passende rente, av kontantstrømmer som foretaket ut fra rimelige, 

forsiktige og realistiske antakelser med rimelighet kan forvente dersom bestemte eiendeler og forpliktelser beholdes, idet 

det tas hensyn til faktorer som påvirker kunders eller motparters atferd eller andre verdsettingsparametrer i forbindelse med 

krisehåndtering, 

f) «avhendingsverdi» verdsettingsgrunnlaget nevnt i artikkel 12 nr. 5,  

  

(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) Delegert kommisjonsforordning EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og konsernkrisehånd-

teringsplaner, de minstekriteriene som vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og konserngjenopp-

rettingsplaner, vilkårene for konsernintern finansiell støtte, kravene til uavhengige takstmenn, den avtalemessige anerkjennelsen av 

nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, framgangsmåtene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og melding om utsettelse samt 

krisehåndteringskollegienes virkemåte i praksis (EUT L 184 av 8.7.2016, s. 1). 
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g) «franchiseverdi» netto nåverdi av kontantstrømmer som med rimelighet kan forventes som følge av at eiendeler og 

forpliktelser eller forretningsvirksomhet beholdes og fornyes, samt virkningene av eventuelle forretningsmuligheter, dersom 

dette er relevant, herunder dem som følger av de forskjellige krisehåndteringstiltakene som vurderes av takstmannen. 

Franchiseverdien kan være høyere eller lavere enn den verdien som følger av kontraktsvilkår for eiendeler og forpliktelser 

på verdsettingsdatoen, 

h) «egenkapitalverdi» en estimert markedspris for overførte eller utstedte aksjer som følger av anvendelsen av allment 

anerkjente verdsettingsmetoder. Avhengig av eiendelenes eller forretningsvirksomhetens art kan egenkapitalverdi omfatte 

franchiseverdi, 

i) «verdsettingsgrunnlag» den metoden takstmannen anvender ved fastsettelse av beløpene for eiendelene og forpliktelsene, 

j) «krisehåndteringstidspunkt» det tidspunktet da beslutningen om krisehåndtering av et foretak treffes i henhold til artikkel 82 

i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 2 

Alminnelige kriterier 

1. Ved verdsettingen skal takstmannen vurdere omstendigheter som påvirker de forventede kontantstrømmene fra et foretaks 

eiendeler og forpliktelser samt de diskonteringsrentene som skal anvendes på disse, og forsøke å gi et riktig bilde av foretakets 

finansielle stilling på bakgrunn av de mulighetene og risikoene som foreligger. 

2. Takstmannen skal framlegge og begrunne de viktigste antakelsene som er anvendt ved verdsettingen. Eventuelle 

vesentlige avvikelser i verdsettingen fra de antakelsene som foretakets ledelse har anvendt i forbindelse med utarbeidingen av 

finansregnskapet og ved beregningen av foretakets lovfestede kapital og kapitalkrav, skal underbygges av de beste tilgjengelige 

opplysningene. 

3. Takstmannen skal framlegge det beste punktestimatet for verdien av en gitt eiendel, en gitt forpliktelse eller 

kombinasjoner av disse. Dersom det er hensiktsmessig, skal resultatene av verdsettingen også framlegges i form av 

verdiintervaller. 

4. Kriterier som fastsettes i denne forordningen for verdsetting av et foretaks enkelte eiendeler og forpliktelser, skal også 

gjelde for verdsetting av porteføljer eller grupper av eiendeler, kombinasjoner av eiendeler og forpliktelser, forretningsvirk-

somheter og foretaket som helhet, alt etter omstendighetene. 

5. Verdsettingen skal inneholde en inndeling av kreditorene i klasser etter prioritet i henhold til gjeldende insolvens-

lovgivning og skal omfatte følgende estimater: 

a) Verdien av fordringer i hver klasse i henhold til gjeldende insolvenslovgivning og, når det er relevant og gjennomførbart, i 

samsvar med fordringshavernes avtalefestede rettigheter. 

b) Det provenyet hver klasse ville ha fått dersom foretaket hadde blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling. 

Ved beregningen av estimatene i henhold til første ledd bokstav a) og b) kan takstmannen anvende kriteriene i artikkel 4 i 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/344 dersom det er relevant. 

6. Dersom det er hensiktsmessig og gjennomførbart, kan krisehåndteringsmyndigheten, idet det tas hensyn til tidspunktet for 

og påliteligheten av verdsettingen, anmode om flere verdsettinger. I så fall skal krisehåndteringsmyndigheten fastsette kriteriene 

for hvordan disse verdsettingene skal anvendes for formålene angitt i artikkel 36 i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 3 

Tidspunkt for verdsetting 

Tidspunktet for verdsettingen skal være en av følgende datoer: 

a) Referansedatoen som fastsatt av takstmannen som den datoen som ligger før og så nær som mulig opptil den datoen da 

krisehåndteringsmyndigheten forventes å treffe beslutning om å sette foretaket under krisehåndtering eller å anvende 

fullmakten til å nedskrive eller konvertere kapitalinstrumenter.  
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b) Dersom en endelig etterhåndsverdsetting i henhold til artikkel 36 nr. 10 i direktiv 2014/59/EU er foretatt, krisehåndterings-

tidspunktet. 

c) Når det gjelder forpliktelser som følger av derivatkontrakter, det tidspunktet som er fastsatt i henhold til artikkel 8 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/1401(1). 

Artikkel 4 

Informasjonskilder 

Verdsettingen skal baseres på opplysninger som er relevante på tidspunktet for verdsettingen, og som takstmannen anser for å 

være av betydning. Ut over foretakets finansregnskap, tilhørende revisjonsrapporter og lovfestet rapportering for en periode 

som avsluttes nå nært opptil tidspunktet for verdsetting som mulig, kan de relevante opplysningene omfatte følgende: 

a) Oppdatert finansregnskap og lovfestet rapportering som foretaket har utarbeidet så nært opptil tidspunktet for verdsettingen 

som mulig. 

b) En redegjørelse for de viktigste metodene, antakelsene og vurderingene som foretaket har anvendt ved utarbeiding av 

finansregnskapet og den lovfestede rapporteringen. 

c) Opplysninger i foretakets registre. 

d) Relevante markedsdata. 

e) Takstmannens konklusjoner fra drøftelser med ledelsen og revisorer. 

f) Dersom de foreligger, tilsynsvurderinger av foretakets finansielle stilling, herunder opplysninger innhentet i henhold til 

artikkel 27 nr. 1 bokstav h) i direktiv 2014/59/EU. 

g) Bransjeomfattende vurderinger av eiendelenes kvalitet, dersom det er relevant for foretakets eiendeler, samt resultater av 

stresstester. 

h) Fagfellevurderinger, justert for å fange opp de særlige omstendighetene ved foretaket. 

i) Historiske opplysninger, justert for å eliminere faktorer som ikke lenger er relevante, og inkludere andre faktorer som ikke 

har påvirket de historiske opplysningene. 

j) Trendanalyser, justert for å gjenspeile de særlige omstendighetene ved foretaket. 

Artikkel 5 

Virkningen av konsernordninger 

1. Dersom foretaket inngår i et konsern, skal takstmannen ta hensyn til den virkningen som eksisterende avtalefestede 

konserninterne støtteordninger kan ha på verdien av eiendeler og forpliktelser, dersom det på bakgrunn av omstendighetene er 

sannsynlig at disse ordningene vil bli iverksatt. 

2. Takstmannen skal ta hensyn til virkningen av andre formelle eller uformelle ordninger innenfor konsernet bare dersom det 

på bakgrunn av omstendighetene er sannsynlig at disse ordningene opprettholdes dersom et konserns finansielle stilling 

forverres, eller i forbindelse med krisehåndtering. 

3. Takstmannen skal fastslå om ressursene i et foretak innenfor konsernet kan anvendes til å dekke tap i andre 

konsernforetak. 

Artikkel 6 

Verdsettingsrapport 

Takstmannen skal utarbeide en verdsettingsrapport til krisehåndteringsmyndigheten som minst skal inneholde følgende 

elementer: 

a) Med forbehold for artikkel 36 nr. 9 i direktiv 2014/59/EU, opplysningene nevnt i artikkel 36 nr. 6 bokstav a)–c) i nevnte 

direktiv. 

b) Med forbehold for artikkel 36 nr. 9 i direktiv 2014/59/EU, opplysningene nevnt i artikkel 36 nr. 8 i nevnte direktiv.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om 

fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for metoder og prinsipper for verdsetting av forpliktelser som følger av derivater (EUT L 228 av 23.8.2016, s. 7). 
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c) Verdsettingen av forpliktelser som følger av derivater, foretatt i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 

2016/1401. 

d) Et sammendrag av verdsettingen, herunder en redegjørelse for beste punktestimat, verdiintervaller og kilder til usikkerhet i 

verdsettingen. 

e) En redegjørelse for de viktigste metodene og antakelsene som takstmannen har anvendt ved verdsettingen, hvor følsom 

verdsettingen er for valget av metoder og antakelser og, om mulig, en redegjørelse for hvordan disse metodene og 

antakelsene skiller seg fra dem som anvendes ved andre relevante verdsettinger, herunder eventuelle midlertidige 

verdsettinger som foretas i forbindelse med krisehåndtering. 

f) Ytterligere opplysninger som etter takstmannens oppfatning kan være til hjelp for krisehåndteringsmyndigheten eller 

vedkommende myndighet ved anvendelsen av artikkel 36 nr. 1–11 i direktiv 2014/59/EU. 

KAPITTEL II 

KRITERIER FOR VERDSETTING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 36 NR. 4 BOKSTAV a) 

Artikkel 7 

Allmenne prinsipper 

1. Verdsettinger i henhold til artikkel 36 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2014/59/EU skal bygge på rimelige og realistiske 

antakelser og sikre at tap i det relevante scenarioet fullt ut tas hensyn til. Dersom en slik verdsetting er tilgjengelig, skal den 

underbygge vedkommende myndighets eller eventuelt krisehåndteringsmyndighetens konstatering av hvorvidt en institusjon 

«er eller kan forventes å bli kriserammet», som nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2014/59/EU. På grunnlag av 

gjeldende retningslinjer for tilsyn eller andre allment anerkjente kilder som inneholder kriterier som understøtter en rimelig og 

realistisk verdsetting av eiendeler og forpliktelser, kan takstmannen komme med innvendinger mot de antakelsene, dataene, 

metodene og vurderingene som foretaket har basert sine verdsettinger på i forbindelse med oppfyllelsen av sine forpliktelser til 

finansiell rapportering eller beregningen av lovfestet kapital og kapitalkrav, og se bort fra dem i forbindelse med verdsettingen. 

2. Takstmannen skal fastsette de mest hensiktsmessige verdsettingsmetodene, som kan bygge på foretakets interne modeller 

dersom takstmannen anser det som hensiktsmessig, samtidig som det tas hensyn til arten av foretakets risikostyringsramme og 

kvaliteten på dataene og opplysningene som foreligger. 

3. Verdsettingene skal være i samsvar med gjeldende regnskaps- og tilsynsregelverk. 

Artikkel 8 

Områder som krever særlig oppmerksomhet ved verdsetting 

Takstmannen skal særlig fokusere på områder som er forbundet med vesentlig usikkerhet for verdsettingen, og som har en 

betydelig innvirkning på den samlede verdsettingen. For disse områdene skal takstmannen framlegge resultatene av 

verdsettingen i form av beste punktestimater og eventuelt verdiintervaller, som fastsatt i artikkel 2 nr. 3. Disse områdene skal 

omfatte følgende: 

a) Lån eller låneporteføljer hvis forventede kontantstrømmer avhenger av en motparts evne, vilje eller incentiv til å oppfylle 

sin forpliktelse, dersom disse forventningene styres av antakelser knyttet til betalingsforsømmelser, sannsynlighet for 

mislighold, tapsgrad ved mislighold eller instrumentegenskaper, særlig dersom det foreligger dokumentasjon på slike 

antakelser i form av tapsmønstre for en låneportefølje. 

b) Eiendeler som er tatt tilbake, hvis kontantstrømmer påvirkes av både eiendelens virkelige verdi på det tidspunktet da 

foretaket overtok sikkerheten eller utnyttet panteretten, og den forventede utviklingen i verdien etter dette tidspunktet. 

c) Instrumenter målt til virkelig verdi der fastsettelsen av denne virkelige verdien i samsvar med regnskaps- eller tilsynskrav 

om verdsetting til markedsverdi eller verdsetting til modellverdi ikke lenger er anvendelig eller gyldig ut fra 

omstendighetene. 

d) Goodwill og immaterielle eiendeler der verdiforringelsestesten kan avhenge av en subjektiv vurdering, herunder med 

hensyn til en kontantstrøm som med rimelighet kan oppnås, diskonteringsrenter og avgrensningen av kontantgenererende 

enheter. 

e) Rettstvister og reguleringstiltak hvis forventede kontantstrømmer kan være knyttet til en varierende grad av usikkerhet med 

hensyn til beløp og/eller tidsangivelser. 

f) Poster som pensjonseiendeler og -forpliktelser og utsatt skatt.  
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Artikkel 9 

Faktorer som påvirker verdsettingen 

1. Takstmannen skal ta hensyn til generelle faktorer som kan påvirke de viktigste antakelsene som ligger til grunn for 

verdsettingen av eiendeler og forpliktelser innenfor områdene nevnt i artikkel 8, herunder følgende faktorer: 

a) Økonomiske og bransjespesifikke omstendigheter som påvirker foretaket, herunder relevant markedsutvikling. 

b) Foretakets forretningsmodell og endringer i dets strategi. 

c) Foretakets kriterier for utvelging av eiendeler, herunder strategier for lånegarantier. 

d) Omstendigheter og praksis som kan føre til betalingssjokk. 

e) Omstendigheter som påvirker parametrene som brukes til å bestemme risikovektede eiendeler for beregning av 

minstekapitalkrav. 

f) Den betydningen foretakets finansielle struktur har for dets evne til å beholde eiendeler i den forventede eiertiden og til å 

generere forutsigbare kontantstrømmer. 

g) Generelle eller foretaksspesifikke likviditets- eller finansieringsforhold. 

2. Takstmannen skal klart skille ut eventuelle vesentlige urealiserte gevinster som identifiseres i forbindelse med 

verdsettingen, i den utstrekning det ikke er tatt hensyn til disse gevinstene i verdsettingen, og skal gi tilstrekkelige opplysninger 

i verdsettingsrapporten om de ekstraordinære omstendighetene som har ført til disse gevinstene. 

KAPITTEL III 

KRITERIER FOR VERDSETTING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 36 NR. 4 BOKSTAV b), c), d), e), f) OG g) OG ARTIKKEL 36 

NR. 9 ANNET LEDD 

Artikkel 10 

Allmenne prinsipper 

1. Takstmannen skal vurdere virkningen på verdsettingen av hvert krisehåndteringstiltak som krisehåndteringsmyndigheten 

kan treffe for å underbygge beslutningene nevnt i artikkel 36 nr. 4 bokstav b)–g) i direktiv 2014/59/EU. Uten at det berører 

takstmannens uavhengighet, kan krisehåndteringsmyndigheten rådføre seg med takstmannen for å identifisere de forskjellige 

krisehåndteringstiltakene som vurderes av myndigheten, herunder tiltak som inngår i krisehåndteringsplanen, eller eventuelt et 

forslag til krisehåndteringsordning. 

2. For å sikre en rimelig, forsiktig og realistisk verdsetting skal takstmannen ved behov og i samråd med krisehåndterings-

myndigheten framlegge separate verdsettinger som gjenspeiler virkningen av et tilstrekkelig bredt spekter av krisehåndterings-

tiltak. 

3. Når krisehåndteringsverktøyer anvendes, eller dersom fullmakten til å nedskrive eller konvertere relevante 

kapitalinstrumenter utøves, skal takstmannen sikre at alle tap på foretakets eiendeler fullt ut tas hensyn til i scenarioer som er 

relevante for de forskjellige krisehåndteringstiltakene som vurderes. 

4. Dersom verdiene i verdsettingen avviker vesentlig fra de verdiene foretaket presenterer i finansregnskapet, skal 

takstmannen anvende antakelsene i denne verdsettingen for å underbygge justeringer av antakelser og regnskapsprinsipper som 

er nødvendige for utarbeidingen av den ajourførte balansen som kreves i henhold til artikkel 36 nr. 6 i direktiv 2014/59/EU, på 

en måte som er i samsvar med gjeldende regnskapsregelverk. Når det gjelder tap som takstmannen har identifisert, og som ikke 

kan tas hensyn til i den ajourførte balansen, skal takstmannen angi beløpet, redegjøre for grunnene til beregningen av tapene og 

angi hvor sannsynlig det er at de vil oppstå, og over hvilket tidsrom. 

5. Dersom kapitalinstrumenter eller andre forpliktelser konverteres til egenkapital, skal det i verdsettingen gis et estimat over 

egenkapitalverdien etter konvertering av nye aksjer som er overført eller utstedt som vederlag til innehavere av konverterte 

kapitalinstrumenter eller andre kreditorer. Dette estimatet skal danne grunnlaget for fastsettelsen av konverteringsfaktoren eller 

-faktorene i henhold til artikkel 50 i direktiv 2014/59/EU.  
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Artikkel 11 

Valg av verdsettingsgrunnlag 

1. Ved utvelging av det eller de mest hensiktsmessige verdsettingsgrunnlagene skal takstmannen ta hensyn til de forskjellige 

krisehåndteringstiltakene som skal undersøkes i henhold til artikkel 10 nr. 1. 

2. Takstmannen skal fastsette de kontantstrømmene som foretaket på grunnlag av rimelige, forsiktige og realistiske 

antakelser kan forvente seg fra eksisterende eiendeler og forpliktelser etter vedtakelsen av det eller de undersøkte 

krisehåndteringstiltakene, diskontert med en passende rente fastsatt i samsvar med nr. 6. 

3. Kontantstrømmer skal fastsettes på et egnet aggregeringsnivå som strekker seg fra individuelle eiendeler og forpliktelser 

til porteføljer eller forretningsvirksomheter, idet det tas behørig hensyn til forskjellene i risikoprofil. 

4. Dersom krisehåndteringstiltakene nevnt i artikkel 10 nr. 1 krever at eiendeler og forpliktelser skal beholdes av et foretak 

som opprettholder driften, skal takstmannen anvende beholdelsesverdien som egnet verdsettingsgrunnlag. Beholdelsesverdien 

kan, dersom den anses som rimelig, forsiktig og realistisk, indikere en normalisering av markedsforholdene. 

Beholdelsesverdien skal ikke anvendes som verdsettingsgrunnlag dersom eiendeler overføres til en kapitalforvaltningsenhet i 

henhold til artikkel 42 i direktiv 2014/59/EU, eller til en broinstitusjon i henhold til artikkel 40 i nevnte direktiv, eller dersom et 

verktøy for virksomhetssalg anvendes i henhold til artikkel 38 i direktiv 2014/59/EU. 

5. Dersom krisehåndteringstiltakene nevnt i artikkel 10 nr. 1 innebærer at det tas sikte på et salg av eiendeler, skal de 

forventede kontantstrømmene tilsvare de planlagte avhendingsverdiene i den forventede avhendingsperioden. 

6. Diskonteringsrentene skal fastsettes under hensyn til tidsplanen for kontantstrømmer, risikoprofil, finansieringskostnader 

og markedsforhold for den eiendelen eller forpliktelsen som skal verdsettes, den avhendingsstrategien som vurderes, og 

foretakets finansielle stilling etter krisehåndteringen. 

Artikkel 12 

Særlige faktorer i forbindelse med estimering og diskontering av forventede kontantstrømmer 

1. Ved beregning av kontantstrømmene skal takstmannen anvende sin sakkunnskap for å fastsette de viktigste egenskapene 

ved de eiendelene eller forpliktelsene som verdsettes. Takstmannen skal også anvende sin sakkunnskap for å fastsette hvordan 

en forlengelse, en mulig fornyelse eller refinansiering eller en avvikling eller avhending av disse eiendelene eller forpliktelsene, 

slik det forutses i det undersøkte krisehåndteringstiltaket, påvirker disse kontantstrømmene. 

2. Dersom krisehåndteringstiltaket tar sikte på at et foretak beholder en eiendel eller en forpliktelse eller fortsetter å utøve en 

forretningsvirksomhet, kan takstmannen ta hensyn til faktorer som kan påvirke framtidige kontantstrømmer, herunder følgende: 

a) Endringer i antakelser eller forventninger, sammenlignet med dem som gjaldt på tidspunktet for verdsettingen, i samsvar 

med den historiske utviklingen på lang sikt og en passende tidshorisont i overensstemmelse med forventet eiertid for 

eiendeler eller for gjenoppretting av foretaket. 

b) Ytterligere eller alternative verdsettingsgrunnlag og -metoder som takstmannen anser som hensiktsmessige og i samsvar 

med denne forordningen, herunder i forbindelse med en vurdering av egenkapitalverdien av aksjene etter konverteringen. 

3. Når det gjelder grupper av eiendeler og forpliktelser eller forretningsvirksomhet som planlegges avviklet, skal 

takstmannen ta hensyn til kostnadene og gevinstene ved denne prosessen. 

4. Dersom et foretaks situasjon gjør at det ikke kan beholde en eiendel eller fortsette å drive forretningsvirksomhet, eller 

dersom krisehåndteringsmyndigheten av andre grunner anser at salg er nødvendig for å nå krisehåndteringsmålene, skal de 

forventede kontantstrømmene knyttes til den avhendingsverdien som forventes i løpet av en gitt avhendingsperiode.  
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5. Takstmannen skal fastsette avhendingsverdien på grunnlag av de kontantstrømmene, minus avhendingskostnader og den 

forventede verdien av eventuelle stilte garantier, som foretaket under de rådende markedsforholdene med rimelighet kan 

forvente ved et ordnet salg eller en ordnet overføring av eiendeler eller forpliktelser. Dersom det er relevant med tanke på de 

tiltakene som skal treffes i henhold til krisehåndteringsordningen, kan takstmannen fastsette avhendingsverdien med en 

reduksjon av den observerbare markedsprisen for salget eller overføringen for å ta hensyn til en eventuell rabatt ved et 

framskyndet salg. For å fastsette avhendingsverdien for eiendeler som ikke har et likvid marked, skal takstmannen ta hensyn til 

observerbare priser på markeder for handel med lignende eiendeler eller modellberegninger som anvender observerbare 

markedsparametrer, med passende rabatter for manglende likviditet. 

6. Takstmannen skal ta hensyn til faktorer som kan påvirke avhendingsverdier og avhendingsperioder, herunder følgende: 

a) Avhendingsverdier og -perioder som er observert i lignende transaksjoner, justert for å ta hensyn til forskjeller i 

forretningsmodellen og i transaksjonenes finansielle struktur. 

b) Fordeler eller ulemper med en bestemt transaksjon som er spesifikke for de berørte partene eller for en undergruppe av 

markedsdeltakere. 

c) Bestemte egenskaper ved en eiendel eller en forretningsvirksomhet som kanskje bare er relevante for en mulig kjøper eller 

for en undergruppe av markedsdeltakere. 

d) Den sannsynlige virkningen av det forventede salget på foretakets franchiseverdi. 

7. Ved vurdering av forretningsvirksomhetens verdi i forbindelse med anvendelse av virksomhetssalgs- eller 

broinstitusjonsverktøyet kan takstmannen ta hensyn til rimelige forventninger om franchiseverdi. Slike forventninger om 

franchiseverdi skal omfatte den verdien som følger av en fornyelse av eiendeler, en refinansiering av en åpen portefølje eller en 

forlengelse eller gjenopptakelse av forretningsvirksomheten i forbindelse med krisehåndteringstiltakene. 

8. En takstmann som anser at det ikke er noen rimelige eller realistiske utsikter til å avhende en eiendel eller 

forretningsvirksomhet, skal ikke være pålagt å fastsette avhendingsverdien, men skal estimere de tilknyttede kontantstrømmene 

på grunnlag av de relevante utsiktene til forlengelse eller avvikling. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på verktøyet for 

deling av eiendeler eller verktøyet for virksomhetssalg. 

9. For deler av en gruppe av eiendeler eller av en forretningsvirksomhet som sannsynligvis vil bli avviklet ved en ordinær 

insolvensbehandling, kan takstmannen ta hensyn til avhendingsverdier og -perioder som er observert i auksjoner over eiendeler 

av lignende art og beskaffenhet. Ved fastsettelsen av forventede kontantstrømmer skal det tas hensyn til manglende likviditet, 

mangel på pålitelige inndata for fastsettelse av avhendingsverdier og det påfølgende behovet for å anvende verdsettingsmetoder 

basert på ikke-observerbare inndata. 

Artikkel 13 

Metode for beregning og innføring av en buffer mot ytterligere tap 

1. For å håndtere usikkerhet ved midlertidige verdsettinger som foretas i samsvar med artikkel 36 nr. 4 bokstav b)–g) i 

direktiv 2014/59/EU, skal takstmannen inkludere i verdsettingen en buffer som tar hensyn til fakta og omstendigheter som 

peker på ytterligere tap av et omfang og på et tidspunkt som det knytter seg usikkerhet til. For å unngå dobbelttelling av denne 

usikkerheten skal takstmannen på en passende måte redegjøre for og begrunne antakelsene som ligger til grunn for beregningen 

av bufferen. 

2. For å fastsette bufferens størrelse skal takstmannen identifisere faktorer som kan påvirke forventede kontantstrømmer som 

følge av krisehåndteringstiltak som sannsynligvis blir vedtatt. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 kan takstmannen ekstrapolere tap som er beregnet for en del av foretakets eiendeler, til resten av 

foretakets balanse. Også estimerte gjennomsnittlige tap for sammenlignbare konkurrenters eiendeler kan ekstrapoleres, dersom 

de foreligger, med forbehold for nødvendige justeringer for forskjeller i forretningsmodell og finansieringsstruktur. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 14. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/308 

av 1. mars 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

med hensyn til formater, maler og definisjoner for krisehåndteringsmyndigheters identifisering og 

oversending av opplysninger til Den europeiske banktilsynsmyndighet om minstekravet til ansvarlig 

kapital og kvalifiserte forpliktelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU 

og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 45 nr. 17 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Krisehåndteringsmyndighetene har fått i oppgave for hver institusjon å fastsette minstekravet til ansvarlig kapital og 

kvalifiserte forpliktelser («minimum requirement for own funds and eligible liabilities», MREL) i samsvar med kravene 

og framgangsmåtene fastsatt i artikkel 45 i direktiv 2014/59/EU og nærmere angitt ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2016/1450(2). 

2) Krisehåndteringsmyndighetene skal i henhold til artikkel 45 nr. 16 i direktiv 2014/59/EU og i samarbeid med 

vedkommende myndigheter underrette Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) om de kravene de har fastsatt. 

Ensartede formater, maler og definisjoner for identifisering og oversending av disse opplysningene til EBA bør utformes 

på en slik måte at de letter EBAs overvåking av beslutninger om minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte 

forpliktelser og sikrer en meningsfull vurdering av harmoniseringen av framgangsmåtene i hele Unionen. 

3) Når det gjelder konserner som omfattes av et konsolidert minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, er 

det nødvendig å klargjøre hvilken krisehåndteringsmyndighet som bør oversende EBA opplysningene om for det første 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser som er fastsatt for det berørte morforetaket, og for det 

andre minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser som skal anvendes på datterforetak, uansett om det 

er fastsatt på grunnlag av en felles beslutning mellom krisehåndteringsmyndigheten på konsernnivå og krisehåndterings-

myndigheten som har ansvar for datterforetaket på individuelt grunnlag, eller på grunnlag av en beslutning truffet av 

datterforetakets krisehåndteringsmyndighet i mangel av en felles beslutning. For å sikre at EBA får de nødvendige 

opplysningene med hensyn til både morforetaket og datterforetakene, bør den relevante krisehåndteringsmyndigheten på 

konsernnivå i samarbeid med den konsoliderende tilsynsmyndigheten være forpliktet til å underrette EBA om både 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser fastsatt på individuelt grunnlag og minstekravet til 

ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser fastsatt på konsolidert grunnlag for det berørte morforetaket, og 

krisehåndteringsmyndigheten som har ansvar for et konserns datterselskaper, bør i samarbeid med vedkommende 

myndigheter være forpliktet til å underrette EBA om minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser som 

er fastsatt for hver institusjon i deres jurisdiksjon. 

4) For å fremme harmoniserte framgangsmåter med hensyn til beslutninger om minstekravet til ansvarlig kapital og 

kvalifiserte forpliktelser og for å styrke EBAs overvåkingsrolle bør det fastsettes ensartede rapporteringsperioder og 

datoer for krisehåndteringsmyndighetenes innsending av opplysninger til EBA. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

6) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 2.3.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for metoden for å fastsette minstekravet til ansvarlig kapital og 

kvalifiserte forpliktelser (EUT L 237 av 3.9.2016, s. 1). 

(3) 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). 

2020/EØS/76/14 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Opplysninger som skal inngå i malene 

1. For å underrette EBA om minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser og eventuelt kravet i artikkel 45  

nr. 13 i direktiv 2014/59/EU som er fastsatt for hver institusjon i deres jurisdiksjon i samsvar med artikkel 45 nr. 16 i nevnte 

direktiv på individuelt og konsolidert grunnlag, skal krisehåndteringsmyndighetene i samarbeid med vedkommende 

myndigheter oversende EBA opplysningene angitt i malene i vedlegg I og II til denne forordningen. 

2. Når det gjelder institusjoner som er del av et konsern som omfattes av et konsolidert minstekrav til ansvarlig kapital og 

kvalifiserte forpliktelser, skal krisehåndteringsmyndighetene i samarbeid med vedkommende myndigheter også oversende EBA 

opplysningene angitt i malen i vedlegg III. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 og 2 skal krisehåndteringsmyndighetene, når det er angitt i malen i vedlegg II, levere kvalitative 

opplysninger som best mulig begrunner beslutninger om minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, 

herunder, dersom det er relevant, henvisninger til krisehåndteringsplaner på individuelt nivå eller konsernnivå, offentlige 

beslutninger eller politiske erklæringer fra krisehåndteringsmyndigheten eller andre underlagsdokumenter. 

4. De begrepene som brukes i vedlegg II, skal anses å ha samme betydning som dem i bestemmelsene nevnt i den relevante 

kolonnen i tabellen i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Forenklede rapporteringskrav for institusjoner som omfattes av unntak, og for institusjoner der 

rekapitaliseringsbeløpet er null 

1. Som unntak fra artikkel 1 i denne forordningen skal krisehåndteringsmyndighetene for institusjoner der anvendelsen av 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser er unntatt i henhold til artikkel 45 nr. 11 eller 12 i direktiv 

2014/59/EU, oversende EBA opplysningene angitt i vedlegg I, kolonne 10–90 i vedlegg II og, når det gjelder institusjoner som 

er del av et konsern som omfattes av et konsolidert minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, vedlegg III til 

denne forordningen. 

2. Som unntak fra artikkel 1 i denne forordningen skal krisehåndteringsmyndighetene for institusjoner der rekapitaliserings-

beløpet er null i henhold til artikkel 2 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2016/1450, oversende EBA opplysningene angitt i 

vedlegg I, kolonne 10–120 i vedlegg II og, når det gjelder institusjoner som er del av et konsern som omfattes av et konsolidert 

minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Rapporterende myndighet for konserner 

Når det gjelder konserner som omfattes av et konsolidert minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, skal 

opplysningene nevnt i artikkel 1 og 2 oversendes på følgende måte: 

a) Den relevante krisehåndteringsmyndigheten på konsernnivå skal i samarbeid med den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

underrette EBA om både minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser fastsatt på individuelt grunnlag og 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser fastsatt på konsolidert grunnlag for det berørte morforetaket i 

Unionen eller morforetaket nevnt i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014(1). 

b) De relevante krisehåndteringsmyndighetene skal i samarbeid med vedkommende myndighet underrette EBA om 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser som skal anvendes på konsernets datterforetak i deres 

jurisdiksjon på individuelt grunnlag. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014 av 15. juli 2014 om fastsettelse av ensartede regler og en ensartet framgangsmåte 

for krisehåndtering av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak innenfor rammen av en felles krisehåndteringsordning og et felles 

krisehåndteringsfond og om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 av 30.7.2014, s. 1). 
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Artikkel 4 

Rapporteringsperioder og datoer for innsending 

1. Krisehåndteringsmyndighetene skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 1 uten unødig opphold etter at beslutningen 

om fastsettelse av minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser er truffet eller oppdatert. 

2. Krisehåndteringsmyndighetene skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 2 for minstekravet til ansvarlig kapital og 

kvalifiserte forpliktelser som er blitt fastsatt og fortsatt anvendes 1. april hvert år, senest 30. april samme år. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 1. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 60 av 2.3.2018, s. 10–15.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0308&from=EN%20and%20only%20hyperlink%20the%20part%20as%20of%20%22EUT%22
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/1011 

av 8. juni 2016 

om indekser som brukes som referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller 

for å måle investeringsfonds resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU og 

forordning (EU) nr. 596/2014(*) 

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) Prisfastsettelsen for mange finansielle instrumenter og finansielle kontrakter avhenger av referanseverdienes 

nøyaktighet og integritet. Alvorlige tilfeller av manipulasjon av referanserenter som LIBOR og EURIBOR og påstander 

om at referanseverdier for energi, olje og valuta er manipulert, viser at referanseverdier kan være gjenstand for 

interessekonflikter. Bruk av skjønn og svake styringsordninger gjør referanseverdiene mer sårbare for manipulasjon. 

Feil eller tvil knyttet til nøyaktigheten og integriteten til indekser som brukes som referanseverdier, kan undergrave 

tilliten i markedet og føre til tap for forbrukere og investorer og til vridninger i realøkonomien. Det er derfor nødvendig 

å sikre nøyaktighet, robusthet og integritet når det gjelder referanseverdier og prosessen for fastsettelse av 

referanseverdier. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(4) inneholder visse krav til pålitelighet for referanseverdier som brukes 

for å fastsette prisen på et børsnotert finansielt instrument. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(5) inneholder 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 190/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 73 av 12.9.2019, s. 5. 

(1) EUT C 113 av 15.4.2014, s. 1. 

(2) EUT C 177 av 11.6.2014, s. 42. 

(3) Europaparlamentets holdning av 28. april 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. mai 2016. 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til 

offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64). 

2020/EØS/76/15 
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visse krav til referanseverdier som brukes av utstedere. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(1) inneholder 

visse krav til bruken av referanseverdier i innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS). 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011(2) inneholder visse bestemmelser som forbyr manipulasjon av 

referanseverdier som brukes for energiprodukter i engrosmarkedet. Disse regelverksaktene omfatter imidlertid bare 

visse aspekter ved bestemte referanseverdier, og de dekker verken alle typer sårbarhet ved leveringen av alle 

referanseverdier eller alle typer bruk av finansielle referanseverdier i finansnæringen. 

3) Referanseverdier er avgjørende for å fastsette priser ved transaksjoner over landegrensene, og de fremmer dermed et 

velfungerende indre marked for en rekke finansielle instrumenter og tjenester. Mange referanseverdier som brukes som 

referanserenter i finansielle kontrakter, særlig pantelån, stilles til rådighet i én medlemsstat, men brukes av 

kredittinstitusjoner og forbrukere i andre medlemsstater. Dessuten sikrer slike kredittinstitusjoner ofte sine risikoer eller 

skaffer midler for å finansiere disse finansielle kontraktene i det grensekryssende interbankmarkedet. Bare et fåtall 

medlemsstater har vedtatt nasjonale regler for referanseverdier, men deres respektive rettslige rammer for 

referanseverdier viser allerede forskjeller for eksempel når det gjelder anvendelsesområdet. Videre vedtok Den 

internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO) 17. juli 2013 prinsipper for 

finansielle referanseverdier («IOSCO-prinsippene for finansielle referanseverdier») og 5. oktober 2012 prinsipper for 

byråer som rapporterer oljepriser («IOSCO-prinsippene for PRA-er») (samlet kalt «IOSCO-prinsippene»), og ettersom 

disse prinsippene gir en viss fleksibilitet når det gjelder deres nøyaktige anvendelsesområde og gjennomføringsmåter, er 

det sannsynlig at medlemsstatene vil vedta regler på nasjonalt plan som gjennomfører disse prinsippene på forskjellige 

måter. 

4) Slike ulike tilnærmingsmåter ville føre til oppsplitting av det indre marked ettersom administratorer og brukere av 

referanseverdier ville vært underlagt ulike regler i de ulike medlemsstatene. Dette kunne derfor hindre at 

referanseverdier som utarbeides i én medlemsstat, ikke kan brukes i andre medlemsstater. Ettersom det ikke finnes en 

harmonisert ramme i Unionen for å sikre nøyaktighet og integritet når det gjelder referanseverdier som brukes i 

finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, er det sannsynlig at 

forskjeller i medlemsstatenes lovgivning ville være til hinder for et velfungerende indre marked med hensyn til levering 

av referanseverdier. 

5) Spørsmålet om hva som er tilstrekkelige opplysninger om referanseverdier for finansielle kontrakter, behandles ikke i 

Unionens forbrukervernregler. Som følge av forbrukerklager og tvister som gjelder bruken av referanseverdier i flere 

medlemsstater, er det sannsynlig at det på grunn av berettiget bekymring for forbrukervernet vedtas uensartede tiltak på 

nasjonalt plan, noe som kan føre til oppsplitting av det indre marked på grunn av de uensartede konkurransevilkårene 

som er knyttet til de ulike forbrukervernnivåene. 

6) For å sikre og forbedre vilkårene for et velfungerende indre marked, særlig når det gjelder finansmarkedene, og for å 

sikre et høyt nivå for forbruker- og investorvern, er det hensiktsmessig å fastsette rammeregler for referanseverdier på 

unionsplan. 

7) Det er hensiktsmessig og nødvendig at denne rammen har form av en forordning, for å sikre at bestemmelser som 

direkte pålegger forpliktelser på personer som er involvert i levering av, bidrag til og bruk av referanseverdier, anvendes 

på en ensartet måte i hele Unionen. Ettersom en rettslig ramme for levering av referanseverdier nødvendigvis innebærer 

tiltak med angivelse av presise krav når det gjelder ulike aspekter ved slik levering av referanseverdier, kan selv små 

forskjeller i tilnærmingen til ett av disse aspektene medføre betydelige hindringer for levering av referanseverdier over 

landegrensene. Derfor bør anvendelsen av en forordning som får direkte anvendelse, redusere sannsynligheten for at det 

treffes uensartede tiltak på nasjonalt plan, sikre en ensartet tilnærming og større rettssikkerhet og hindre at det oppstår 

betydelige hindringer for levering av referanseverdier over landegrensene. 

8) Denne forordnings virkeområde bør være tilstrekkelig bredt til å utgjøre en forebyggende rettslig ramme. Levering av 

referanseverdier innebærer skjønnsutøvelse når de fastsettes, og er i seg selv gjenstand for visse typer 

interessekonflikter, noe som innebærer at det finnes muligheter for og insentiver til å manipulere referanseverdier. Slike 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi 

(EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1). 
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risikofaktorer er felles for alle referanseverdier og bør underlegges hensiktsmessige styrings- og kontrollkrav. Imidlertid 

varierer graden av risiko, og den metoden som anvendes, bør derfor være tilpasset de særlige omstendighetene. Ettersom 

en referanseverdis sårbarhet og betydning varierer over tid, ville en begrensning av anvendelsesområdet med henvisning 

til indekser som for øyeblikket er viktige eller sårbare, ikke begrense de risikoene som enhver referanseverdi kan 

innebære i framtiden. Særlig kan referanseverdier som for tiden ikke er så utbredte, bli mer brukt i framtiden, med det 

resultat at selv en mindre manipulasjon av dem kan få betydelig innvirkning. 

9) Den avgjørende faktoren for denne forordnings virkeområde bør være om den beregnede referanseverdien bestemmer 

verdien av et finansielt instrument eller en finansiell kontrakt eller måler et investeringsfonds resultater. Virkeområdet 

bør derfor ikke avhenge av inndataenes art. Referanseverdier beregnet på grunnlag av økonomiske inndata, for eksempel 

aksjekurser, og på grunnlag av ikke-økonomiske tall eller verdier, for eksempel værparametrer, bør derfor tas med. 

Rammen fastsatt i denne forordning bør også ta hensyn til at det foreligger et stort antall referanseverdier, og til de ulike 

virkningene disse har for den finansielle stabiliteten og realøkonomien. Denne forordning bør også fastsette tiltak som 

står i forhold til den risikoen ulike referanseverdier medfører. Denne forordning bør derfor omfatte referanseverdier som 

brukes for å fastsette prisen på finansielle instrumenter som er børsnoterte eller omsettes på regulerte handelsplasser. 

10) Mange forbrukere er parter i finansielle kontrakter, særlig forbrukerkredittavtaler sikret ved pant, som viser til 

referanseverdier som er gjenstand for de samme risikoene. Denne forordning bør derfor omfatte kredittavtaler som 

definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF(1) og 2014/17/EU(2). 

11) Mange investeringsindekser medfører betydelige interessekonflikter og brukes for å måle resultatene til et fond, for 

eksempel et UCITS-fond. Noen av disse referanseverdiene offentliggjøres, mens andre gjøres tilgjengelige, gratis eller 

mot betaling av et gebyr, for offentligheten eller en del av offentligheten, og manipulasjon av dem kan skade 

investorene. Denne forordning bør derfor omfatte indekser eller referanserenter som brukes for å måle et 

investeringsfonds resultater. 

12) Alle bidragsytere som leverer inndata til referanseverdier, kan utøve skjønn og bli gjenstand for interessekonflikter, og 

de kan dermed være en kilde til manipulasjon. Bidrag til en referanseverdi gis på frivillig grunnlag. Dersom et initiativ 

krever at bidragsytere gjør betydelige endringer i sine forretningsmodeller, kan de slutte å bidra. Når det gjelder enheter 

som allerede er gjenstand for reguleringer og tilsyn, forventes det imidlertid ikke at krav om gode styrings- og 

kontrollsystemer vil medføre betydelige kostnader eller en uforholdsmessig stor administrativ byrde. Denne forordning 

pålegger derfor bidragsytere under tilsyn visse forpliktelser. Når en referanseverdi fastsettes på grunnlag av lett 

tilgjengelige data, bør kilden til disse dataene ikke anses å være en bidragsyter. 

13) Finansielle referanseverdier brukes ikke bare i forbindelse med utstedelse og utarbeiding av finansielle instrumenter og 

kontrakter. Finansnæringen er også avhengig av referanseverdier for å måle investeringsfonds resultater med sikte på å 

følge avkastningen, fastsette eiendelsfordelingen i en portefølje eller beregne resultatavhengige gebyrer. En gitt 

referanseverdi kan brukes enten direkte som referanse for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å 

måle investeringsfonds resultater, eller den kan brukes indirekte i en kombinasjon av referanseverdier. I sistnevnte 

tilfelle skal fastsettelse og vurdering av vektingene som skal tildeles forskjellige indekser i en kombinasjon med sikte på 

å fastsette utbyttet eller verdien av et finansielt instrument eller en finansiell kontrakt eller for å måle et 

investeringsfonds resultater, også anses som bruk, ettersom en slik virksomhet ikke omfatter skjønnsutøvelse, i 

motsetning til leveringen av referanseverdier. Innehav av finansielle instrumenter som bruker visse referanseverdier som 

referanse, anses ikke som bruk av referanseverdien. 

14) Sentralbanker følger allerede prinsipper, standarder og framgangsmåter som sikrer at de utøver sin virksomhet med 

integritet og på en uavhengig måte. Det er derfor ikke nødvendig at sentralbanker omfattes av denne forordning. Når 

sentralbanker leverer referanseverdier, særlig dersom disse referanseverdiene er beregnet på transaksjonsformål, har de 

ansvar for å fastsette hensiktsmessige interne framgangsmåter for å sikre disse referanseverdienes nøyaktighet, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34). 
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integritet, pålitelighet og uavhengighet, særlig med hensyn til gjennomsiktighet i forbindelse med styrings- og 

beregningsmetoder. 

15) Videre bør offentlige myndigheter, herunder nasjonale statistikkontorer, ikke være omfattet av denne forordning dersom 

de bidrar med data til, leverer eller har kontroll over leveringen av referanseverdier for samfunnspolitiske formål, 

herunder tiltak knyttet til sysselsetting, økonomisk virksomhet og inflasjon. 

16) En administrator er den fysiske eller juridiske personen som har kontroll over leveringen av en referanseverdi, og som 

særlig administrerer ordningene for fastsettelse av referanseverdien, samler inn og analyser inndataene, fastsetter 

referanseverdien og offentliggjør den. En administrator bør kunne utkontraktere til en tredjepart en eller flere av disse 

oppgavene, herunder beregningen eller offentliggjøringen av referanseverdien, eller andre relevante tjenester og 

oppgaver i forbindelse med leveringen av referanseverdien. Dersom en person bare offentliggjør eller viser til en 

referanseverdi som del av sin journalistiske virksomhet, men ikke har kontroll over leveringen av denne 

referanseverdien, bør denne personen ikke være underlagt de kravene som denne forordning pålegger administratorer. 

17) En indeks beregnes ved hjelp av en formel eller en annen metode på grunnlag av underliggende verdier. I forbindelse 

med utarbeidingen av formelen, utførelsen av den nødvendige beregningen og fastsettelsen av inndataene finnes det et 

visst rom for skjønnsutøvelse som medfører en risiko for manipulasjon. Derfor bør alle referanseverdier som er 

gjenstand for skjønnsutøvelse, være omfattet av denne forordning. 

18) Dersom én enkelt pris eller verdi brukes som referanse for et finansielt instrument, for eksempel dersom prisen på ett 

enkelt verdipapir er referanseprisen for en opsjon eller futurekontrakt, foreligger verken beregning, inndata eller 

skjønnsutøvelse. Referansepriser basert på én enkelt pris eller verdi bør derfor ikke anses som referanseverdier for 

denne forordnings formål. 

19) Referansepriser eller oppgjørspriser utarbeidet av sentrale motparter bør ikke anses som referanseverdier ettersom de 

brukes for å fastsette oppgjør, marginer og risikostyring og dermed ikke fastsetter det beløpet som skal utbetales i 

henhold til et finansielt instrument, eller verdien av et finansielt instrument. 

20) Kredittgiveres levering av lånerenter bør ikke anses som levering av referanseverdier for denne forordnings formål. En 

lånerente som leveres av en kredittgiver, er enten fastsatt ved en intern beslutning eller beregnet som en kjøpskurs-

salgskurs-differanse («spread») eller et påslag i forhold til en indeks (f.eks. EURIBOR). I førstnevnte tilfelle er 

kredittgiveren unntatt fra denne forordning for virksomhet som gjelder finansielle kontrakter inngått mellom 

kredittgiveren og dennes egne kunder, mens kredittgiveren i sistnevnte tilfelle bare anses å være en bruker av 

referanseverdien. 

21) For å sikre referanseverdienes integritet bør det kreves at administratorer av referanseverdier innfører tilstrekkelige 

styringsordninger for å håndtere interessekonflikter og ivareta tilliten til referanseverdienes integritet. Selv ved effektiv 

styring vil de fleste administratorer bli gjenstand for interessekonflikter, og de kan måtte foreta vurderinger og treffe 

beslutninger som påvirker mange ulike berørte parter. Det er derfor viktig at administratorene har en funksjon som 

utøves med integritet, for å overvåke gjennomføringen av og effektiviteten i de styringsordningene som sikrer effektivt 

tilsyn. 

22) Dersom referanseverdiene manipuleres eller er upålitelige, kan det medføre skade for investorer og forbrukere. Denne 

forordning bør derfor fastsette en ramme for administratorers og bidragsyteres oppbevaring av opplysninger og for å 

sikre gjennomsiktighet i forbindelse med en referanseverdis formål og metode, noe som fremmer en mer effektiv og 

rettferdig avgjørelse av potensielle krav i samsvar med nasjonal rett eller unionsretten. 

23) Revisjon og effektiv håndheving av denne forordning krever etterfølgende analyse og dokumentasjon. Denne forordning 

bør derfor fastsette krav til hensiktsmessig dokumentasjon fra administratorer av referanseverdier for 

referanseverdiberegningen i et tilstrekkelig langt tidsrom. Den virkeligheten som en referanseverdi er ment å måle, og 

de omgivelsene som den måles i, vil sannsynligvis endre seg over tid. Det er derfor nødvendig at framgangsmåten og 

metoden for levering av referanseverdier gjennomgås regelmessig for å påvise mangler og forbedringsmuligheter. 
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Mange berørte parter kan bli påvirket av feil i forbindelse med leveringen av referanseverdien, og de kan bidra til å 

påvise slike mangler. Denne forordning bør derfor fastsette en ramme for opprettelsen av en klagebehandlingsordning 

for administratorer av referanseverdier som gjør det mulig for berørte parter å inngi klager til en administrator av 

referanseverdier, og som sikrer at administratorer av referanseverdier objektivt vurderer om eventuelle klager er 

berettigede. 

24) Levering av referanseverdier innebærer ofte utkontraktering av viktige funksjoner som beregning av referanseverdien, 

innsamling av inndata og formidling av referanseverdien. For at styringsordningene skal være effektive, er det 

nødvendig å sikre at en slik utkontraktering ikke fritar administratorer av referanseverdier for noen av deres forpliktelser 

og ansvarsområder, og at den skjer på en slik måte at den ikke påvirker verken administratorenes evne til å oppfylle sine 

forpliktelser og til å ivareta sitt ansvar eller den berørte vedkommende myndighetens evne til å føre tilsyn med dem. 

25) Administratoren av referanseverdien er den sentrale mottakeren av inndata og kan vurdere inndataenes integritet og 

nøyaktighet på en konsekvent måte. Det er derfor nødvendig at denne forordning krever at administratorer treffer visse 

tiltak når en administrator anser at inndataene ikke er representative for det markedet eller den økonomiske 

virkeligheten en referanseverdi er ment å måle, herunder tiltak med sikte på å endre inndataene, bidragsyterne eller 

metoden, eller ellers slutter å levere denne referanseverdien. Videre bør en administrator som del av sin kontrollramme 

fastsette tiltak for, når det er mulig, å overvåke inndata før referanseverdien offentliggjøres, og for å validere inndata 

etter offentliggjøring, herunder sammenligne disse dataene med historiske mønstre, dersom det er relevant. 

26) Enhver skjønnsutøvelse i forbindelse med levering av inndata skaper en mulighet for å manipulere en referanseverdi. 

Dersom inndataene er transaksjonsbaserte, er det mindre rom for skjønnsutøvelse og derfor mindre mulighet for å 

manipulere data. Som hovedregel bør derfor administratorer av referanseverdier bruke faktiske transaksjonsbaserte 

inndata dersom det er mulig, men andre data kan brukes i tilfeller der transaksjonsopplysningene ikke er tilstrekkelige 

eller egnede til å sikre referanseverdiens integritet og nøyaktighet. 

27) En referanseverdis nøyaktighet og pålitelighet med hensyn til måling av den økonomiske virkeligheten som den er 

tiltenkt å måle, avhenger av metoden og inndataene som brukes. Det er derfor nødvendig å vedta en gjennomsiktig 

metode som sikrer referanseverdiens pålitelighet og nøyaktighet. Slik gjennomsiktighet innebærer ikke offentliggjøring 

av formelen som er brukt for å fastsette en gitt referanseverdi, men snarere offentliggjøring av de opplysningene som 

kreves for at berørte parter skal kunne forstå hvordan referanseverdien er utledet, og vurdere om den er representativ, 

relevant og egnet til den påtenkte bruken. 

28) Det kan bli nødvendig å endre metoden for å sikre at referanseverdien forblir nøyaktig, men enhver endring av metoden 

får konsekvenser for brukerne av referanseverdien og berørte parter. Det er derfor nødvendig å angi hvilke 

framgangsmåter som skal følges ved endring av referanseverdimetoden, herunder behovet for samråd, slik at brukerne 

og berørte parter kan treffe nødvendige tiltak i lys av disse endringene eller underrette administratoren dersom de har 

betenkeligheter med hensyn til disse endringene. 

29) Ansatte hos administratoren kan påvise mulige overtredelser av denne forordning eller potensielle sårbarheter som kan 

føre til manipulasjon eller forsøk på manipulasjon. Denne forordning bør derfor innføre en ramme som gjør det mulig 

for ansatte å varsle administratorer i fortrolighet om mulige overtredelser av denne forordning. 

30) Referanseverdienes integritet og nøyaktighet avhenger av integriteten og nøyaktigheten til inndataene som leveres av 

bidragsyterne. Det er svært viktig at bidragsyternes forpliktelser i forbindelse med slike inndata angis tydelig, at det er 

troverdig at disse forpliktelsene oppfylles, og at forpliktelsene er i overensstemmelse med kontrollene og metodene til 

administratoren av referanseverdien. Det er derfor nødvendig at administratoren av referanseverdien utarbeider 

atferdsregler for å spesifisere disse kravene og bidragsyterens ansvar i forbindelse med leveringen av inndata. 

Administratoren bør forsikre seg om at bidragsyterne overholder atferdsreglene. Når bidragsyterne er lokalisert i 

tredjestater, bør administratoren forsikre seg om dette i den grad det er mulig.  
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31) Bidragsytere kan være gjenstand for interessekonflikter og får utøve skjønn når de fastsetter inndata. Det er derfor 

nødvendig at bidragsytere er underlagt styringsordninger for å sikre at disse konfliktene håndteres, og at inndataene er 

nøyaktige, oppfyller administratorens krav og kan valideres. 

32) Mange referanseverdier fastsettes ved hjelp av en formel som anvender inndata levert av følgende enheter: en 

handelsplass, en godkjent offentliggjøringsordning, en leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem, en godkjent 

rapporteringsordning, en kraftbørs eller en auksjonsplattform for utslippskvoter. I noen situasjoner utkontrakteres 

datainnsamlingen til en tjenesteyter som mottar dataene i sin helhet og direkte fra disse enhetene. I slike tilfeller sikrer 

gjeldende regulering og tilsyn inndataenes integritet og gjennomsiktighet og fastsetter styringskrav og framgangsmåter 

for melding om overtredelse. Derfor er disse referanseverdiene mindre sårbare for manipulasjon og gjenstand for 

uavhengig verifisering, og de relevante administratorene er dermed fritatt for visse forpliktelser fastsatt i denne 

forordning. 

33) Ulike typer referanseverdier og ulike referanseverdisektorer har forskjellige særtrekk, sårbarheter og risikoer. 

Bestemmelsene i denne forordning bør presiseres ytterligere for bestemte referanseverdisektorer og -typer. Referanse-

renter er referanseverdier som spiller en viktig rolle i gjennomføringen av pengepolitikken, og det er nødvendig å 

innføre særlige bestemmelser om slike referanseverdier i denne forordning. 

34) Markeder for fysiske varer har særlige egenskaper som bør tas i betraktning. Varereferanseverdier er i utstrakt bruk og 

kan ha sektorspesifikke egenskaper, noe som gjør det nødvendig å innføre særlige bestemmelser om slike 

referanseverdier i denne forordning. Visse varereferanseverdier er unntatt fra bestemmelsene i denne forordning, men 

vil likevel måtte overholde de relevante IOSCO-prinsippene. Varereferanseverdier kan bli kritiske ettersom ordningen 

ikke er begrenset til referanseverdier som bygger på bidrag fra bidragsytere der flertallet er enheter under tilsyn. Når det 

gjelder kritiske varereferanseverdier som omfattes av vedlegg II, får kravene i denne forordning med hensyn til 

obligatorisk bidrag og kollegier ikke anvendelse. 

35) Feil i kritiske referanseverdier kan påvirke markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, realøkonomien 

eller finansieringen av husholdninger og foretak i medlemsstatene. Disse potensielt destabiliserende virkningene av feil i 

en kritisk referanseverdi kan påvirke en eller flere medlemsstater. Det er derfor nødvendig at denne forordning fastsetter 

en framgangsmåte for å fastslå hvilke referanseverdier som bør anses som kritiske referanseverdier, og at ytterligere 

krav får anvendelse for å sikre slike referanseverdiers integritet og robusthet. 

36) Kritiske referanseverdier kan bestemmes ved hjelp av et kvantitativt kriterium eller en kombinasjon av kvantitative og 

kvalitative kriterier. Videre kan en referanseverdi anerkjennes som kritisk selv om den ikke er forenlig med den 

relevante kvantitative terskelen, dersom det ikke finnes noen, eller det finnes svært få, markedsbaserte alternativer til 

referanseverdien og dens eksistens og nøyaktighet er relevant for markedets integritet, den finansielle stabiliteten eller 

forbrukervernet i en eller flere medlemsstater, og dersom alle berørte vedkommende myndigheter er enige om at en slik 

referanseverdi bør anerkjennes som kritisk. I tilfelle av uenighet mellom de berørte vedkommende myndighetene bør 

den beslutningen som treffes av vedkommende myndighet for administratoren, være avgjørende for hvorvidt en 

referanseverdi skal anerkjennes som kritisk. I et slikt tilfelle bør Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet (ESMA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1), kunne offentliggjøre en 

uttalelse om vurderingen som er foretatt av vedkommende myndighet for administratoren. Videre kan en vedkommende 

myndighet også anerkjenne en referanseverdi som kritisk basert på visse kvalitative kriterier dersom administratoren og 

flertallet av bidragsyterne til referanseverdien er lokalisert i den berørte vedkommende myndighetens medlemsstat. Alle 

kritiske referanseverdier bør oppføres på en liste opprettet av Kommisjonen gjennom en gjennomføringsrettsakt, som 

bør gjennomgås og ajourføres regelmessig. 

37) Dersom en administrator slutter å administrere en kritisk referanseverdi, kan det føre til at finansielle kontrakter eller 

finansielle instrumenter blir ugyldige, at forbrukere og investorer påføres tap, og at den finansielle stabiliteten påvirkes. 

Det er derfor nødvendig at den berørte vedkommende myndigheten gis myndighet til å kreve obligatorisk administrering 

av en kritisk referanseverdi for å opprettholde den berørte referanseverdien. Dersom administratoren av referanseverdien 

blir gjenstand for insolvensbehandling, bør vedkommende myndighet framlegge for den relevante rettsmyndighet en 

  

(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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vurdering av hvorvidt og hvordan den kritiske referanseverdien kan overføres til en ny administrator eller opphøre å 

leveres. 

38) Uten at det berører anvendelsen av Unionens konkurranseregelverk og medlemsstatenes mulighet til å treffe tiltak for å 

fremme overholdelse av det, er det nødvendig å kreve at administratorer av kritiske referanseverdier, herunder kritiske 

varereferanseverdier, treffer egnede tiltak for å sikre at lisenser for og opplysninger om referanseverdier gis til alle 

brukere på et rettferdig, rimelig, gjennomsiktig og ikke-diskriminerende grunnlag. 

39) Bidragsytere som slutter å levere inndata til kritiske referanseverdier, kan undergrave tilliten til slike referanseverdier, 

ettersom slike referanseverdiers evne til å måle den underliggende markedsmessige eller økonomiske virkeligheten vil 

bli redusert som en følge av dette. Det er derfor nødvendig at den berørte vedkommende myndigheten, for å 

opprettholde tilliten til den berørte referanseverdien, gis myndighet til å kreve obligatoriske bidrag til kritiske 

referanseverdier fra enheter under tilsyn. Obligatorisk levering av inndata innebærer ikke at enheter under tilsyn er 

forpliktet til å inngå eller til å påta seg å inngå transaksjoner. 

40) Ettersom det finnes referanseverdier av mange ulike typer og størrelser, er det viktig å sikre forholdsmessighet i denne 

forordning og unngå å pålegge en for stor administrativ byrde for administratorer av referanseverdier der et eventuelt 

opphør innebærer en mindre trussel mot finanssystemet sett under ett. Det bør derfor i tillegg til ordningen for kritiske 

referanseverdier innføres to andre ordninger: én for betydningsfulle referanseverdier og én for ikke-betydningsfulle 

referanseverdier. 

41) Administratorer av betydningsfulle referanseverdier bør kunne velge ikke å anvende et begrenset antall detaljerte krav i 

denne forordning. Vedkommende myndigheter bør imidlertid beholde retten til å kreve at disse kravene anvendes, på 

grunnlag av kriteriene angitt i denne forordning. Delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter som får anvendelse på 

administratorer av betydningsfulle referanseverdier, bør ta behørig hensyn til forholdsmessighetsprinsippet og ha som 

mål å unngå administrative byrder når det er mulig. 

42) Administratorer av ikke-betydningsfulle referanseverdier er underlagt en mindre detaljert ordning, og de bør kunne 

velge ikke å anvende visse krav i denne forordning. I et slikt tilfelle bør den berørte administratoren forklare, i en 

samsvarserklæring som bør offentliggjøres og formidles til vedkommende myndighet for administratoren, hvorfor det er 

hensiktsmessig ikke å anvende dem. Denne vedkommende myndigheten bør vurdere samsvarserklæringen og bør kunne 

be om ytterligere opplysninger eller kreve endringer for å sikre at denne forordning overholdes. Selv om ikke-

betydningsfulle referanseverdier også kan være sårbare for manipulasjon, er de lettere å erstatte, og derfor bør 

gjennomsiktighet for brukerne være det viktigste verktøyet markedsdeltakerne bruker for å kunne foreta velbegrunnede 

valg med hensyn til hvilke referanseverdier de anser som egnet til bruk. Av den grunn bør de delegerte rettsaktene i 

avdeling II ikke få anvendelse på administratorer av ikke-betydningsfulle referanseverdier. 

43) For at brukerne av referanseverdier på en hensiktsmessig måte skal kunne velge referanseverdier og forstå risikoene de 

medfører, må de vite hva en gitt referanseverdi er ment å måle, og hvor sårbar den er for manipulasjon. Administratoren 

av referanseverdien bør derfor offentliggjøre en referanseverdierklæring med opplysninger om dette. For å sikre ensartet 

anvendelse og at referanseverdierklæringer er av rimelig lengde, men samtidig har som formål å gi brukerne nødvendig 

nøkkelinformasjon på en lett tilgjengelig måte, bør ESMA ytterligere spesifisere innholdet i referanseverdierklæringen 

og skille mellom ulike typer av og særtrekk ved referanseverdier og deres administratorer. 

44) Denne forordning bør ta hensyn til IOSCO-prinsippene, som fungerer som globale standarder for reguleringskrav til 

referanseverdier. Som et overordnet prinsipp og for å sikre investorvern bør tilsyn og regulering i en tredjestat være 

likeverdig med Unionens tilsyn med og regulering av referanseverdier. Referanseverdier fra denne tredjestaten kan 

derfor brukes av enheter under tilsyn i Unionen dersom Kommisjonen har truffet en positiv beslutning om likeverdighet 

når det gjelder tredjestatens ordning. Under slike omstendigheter bør vedkommende myndigheter inngå 

samarbeidsavtaler med tilsynsmyndigheter i tredjestater. ESMA bør samordne utviklingen av slike samarbeidsavtaler og 

utvekslingen mellom vedkommende myndigheter av opplysninger som mottas fra tredjestater. For å unngå negative 

virkninger som følge av at bruken av referanseverdier fra en tredjestat plutselig opphører i Unionen, fastsetter denne 

forordning også visse andre ordninger (dvs. for anerkjennelse og godkjenning) som gjør det mulig for enheter under 

tilsyn som er lokalisert i Unionen, å bruke tredjestaters referanseverdier.  
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45) Ved denne forordning innføres en framgangsmåte for hvordan vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten kan 

anerkjenne administratorer lokalisert i en tredjestat. Anerkjennelse bør gis til administratorer som oppfyller kravene i 

denne forordning. I lys av IOSCO-prinsippenes rolle som global standard for leveringen av referanseverdier, bør 

vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten kunne anerkjenne administratorer på grunnlag av at de anvender 

IOSCO-prinsippene. For dette formål bør vedkommende myndighet vurdere hvordan en bestemt administrator anvender 

IOSCO-prinsippene, og avgjøre om en slik anvendelse, for den berørte administratoren, er likeverdig med de ulike 

kravene som er fastsatt i denne forordning, idet det tas hensyn til særtrekkene ved godkjenningsordningen sammenlignet 

med likeverdighetsordningen. 

46) Ved denne forordning innføres også en godkjenningsordning som på visse vilkår gir administratorer eller enheter under 

tilsyn som er lokalisert i Unionen, mulighet til å godkjenne referanseverdier fra en tredjestat med sikte på å bruke slike 

referanseverdier i Unionen. For dette formål bør vedkommende myndighet ta hensyn til om overholdelse av IOSCO-

prinsippene i forbindelse med leveringen av den referanseverdien som skal godkjennes, vil tilsvare overholdelse av 

denne forordning, idet det tas hensyn til særtrekkene ved godkjenningsordningen sammenlignet med 

likeverdighetsordningen En administrator eller en enhet under tilsyn som har godkjent en referanseverdi fra en 

tredjestat, bør ha det hele og fulle ansvar for de godkjente referanseverdiene og for at de relevante vilkårene for 

godkjenning i denne forordning er oppfylt. 

47) Alle administratorer av referanseverdier kan utøve skjønn, bli gjenstand for interessekonflikter og risikere å ha 

utilstrekkelige styrings- og kontrollsystemer. Ettersom administratorer kontrollerer prosessen for fastsettelse av 

referanseverdier, er krav om godkjenning eller registrering av og tilsyn med administratorer det mest effektive middelet 

for å sikre referanseverdiers integritet. 

48) Visse administratorer bør godkjennes og føres tilsyn med av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der den 

berørte administratoren er lokalisert. Enheter som allerede er underlagt tilsyn, og som leverer andre finansielle 

referanseverdier enn kritiske referanseverdier, bør registreres og føres tilsyn med av vedkommende myndighet i henhold 

til denne forordning. Enheter som leverer bare indekser som anses som ikke-betydningsfulle referanseverdier, bør også 

registreres av den berørte vedkommende myndigheten. Godkjenning og registrering bør være to atskilte prosesser 

ettersom godkjenning krever en mer omfattende vurdering av administratorens søknad. De berørte vedkommende 

myndighetenes tilsyn med en administrator bør ikke påvirkes av om denne er godkjent eller registrert. Videre bør det 

innføres en overgangsordning som gjør det mulig å registrere personer som leverer referanseverdier som ikke er kritiske 

og ikke er i utstrakt bruk i en eller flere medlemsstater, med sikte på å lette den innledende fasen i anvendelsen av denne 

forordning. ESMA bør på unionsplan føre et register som inneholder opplysninger om godkjente eller registrerte 

administratorer, om referanseverdier og de administratorene som leverer disse referanseverdiene etter en positiv 

beslutning i henhold til enten likeverdighetsordningen eller godkjenningsordningen, om unionsadministratorer eller 

enheter under tilsyn som har godkjent referanseverdier fra en tredjestat, og om slike godkjente referanseverdier og deres 

administratorer som er lokalisert en tredjestat. 

49) Under visse omstendigheter kan en person levere en indeks uten å vite at den berørte indeksen brukes som referanse for 

et finansielt instrument, en finansiell kontrakt eller et investeringsfond. Dette er særlig tilfellet når brukerne og 

administratoren av referanseverdien er lokalisert i forskjellige medlemsstater. Det er derfor nødvendig å skape større 

gjennomsiktighet når det gjelder hvilken spesifikk referanseverdi som brukes. Slik gjennomsiktighet kan oppnås 

gjennom å forbedre innholdet i prospektene eller nøkkelinformasjonsdokumentene som kreves i henhold til 

unionsretten, og innholdet i meldingene som kreves i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 596/2014(1). 

50) For å sikre et effektivt tilsyn bør vedkommende myndigheter i medlemsstatene ha effektive verktøy, myndighet og 

tilstrekkelige ressurser. Denne forordning bør derfor særlig fastsette et minstesett av tilsyns- og undersøkelsesmyndighet 

som vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør tildeles i samsvar med nasjonal rett. Vedkommende myndigheter 

og ESMA bør, når de utøver sin myndighet i henhold til denne forordning, opptre objektivt og upartisk og fortsatt ta 

selvstendige beslutninger. 

51) For å kunne avdekke overtredelser av denne forordning er det nødvendig at vedkommende myndigheter, i samsvar med 

nasjonal rett, kan få adgang til lokalene til juridiske personer for å beslaglegge dokumenter. Adgang til slike lokaler er 

nødvendig når det er rimelig grunn til mistanke om at det finnes dokumenter og andre data knyttet til gjenstanden for til

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 
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synet eller granskingen som kan være relevante for å bevise en overtredelse av denne forordning. I tillegg er adgang til 

slike lokaler nødvendig når den personen som har mottatt en anmodning om opplysninger, unnlater å etterkomme 

anmodningen, eller når det er rimelig grunn til å tro at en eventuell anmodning ikke ville blitt etterkommet, eller at 

dokumentene eller opplysningene som opplysningskravet gjelder, ville blitt fjernet, manipulert eller ødelagt. Dersom det 

etter nasjonal rett kreves forhåndstillatelse fra en rettsmyndighet, bør adgang til lokalene først finne sted etter at 

forutgående tillatelse er gitt. 

52) Eksisterende opptak av telefonsamtaler og trafikkdata fra enheter under tilsyn kan være det avgjørende og noen ganger 

det eneste bevismaterialet når det gjelder å oppdage og bevise overtredelser av denne forordning, særlig overholdelse av 

styrings- og kontrollkravene. Slike opptak kan bidra til å bekrefte identiteten til den personen som har ansvar for å 

innberette inndata, og til de personene som har ansvar for å godkjenne dem, og til å fastslå om ansatte fortsatt holdes 

organisatorisk atskilt. Vedkommende myndigheter bør derfor kunne kreve å få utlevert eksisterende opptak av 

telefonsamtaler, elektronisk kommunikasjon og trafikkdata som oppbevares av enheter under tilsyn, i tilfeller der det 

foreligger en rimelig grunn til å mistenke at slike opplysninger knyttet til gjenstanden for tilsynet eller granskingen kan 

være relevante for å bevise en overtredelse av denne forordning. 

53) Denne forordning er i overensstemmelse med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

særlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til vern av personopplysninger, retten til ytrings- og 

informasjonsfrihet, friheten til å drive næringsvirksomhet, retten til eiendom, retten til forbrukervern, retten til effektiv 

klageadgang og retten til forsvar. Denne forordning bør derfor tolkes og anvendes i samsvar med disse rettighetene og 

prinsippene. 

54) De berørte personenes rett til forsvar bør sikres fullt ut. Særlig bør de personene saken gjelder, få tilgang til de 

resultatene som ligger til grunn for vedkommende myndigheters beslutning, og de bør ha rett til å uttale seg. 

55) Gjennomsiktighet når det gjelder referanseverdier, er nødvendig av hensyn til finansmarkedenes stabilitet og 

investorvernet. All utveksling eller overføring av opplysninger fra vedkommende myndigheter bør skje i samsvar med 

reglene for overføring av personopplysninger som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1). Enhver 

utveksling eller overføring av opplysninger som foretas av ESMA, bør skje i samsvar med reglene for overføring av 

personopplysninger som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2). 

56) Idet det tas hensyn til de prinsippene som er fastsatt i Kommisjonens melding av 8. desember 2010 om styrking av 

sanksjonsordninger i sektoren for finansielle tjenester, samt unionsrettsakter som er vedtatt for å følge opp nevnte 

melding, bør medlemsstatene, for å sikre en felles tilnærming og avskrekkende virkning, fastsette regler for 

administrative sanksjoner og andre administrative tiltak, herunder økonomiske sanksjoner, som får anvendelse ved 

overtredelser av bestemmelsene i denne forordning, og sikre at de gjennomføres. De administrative sanksjonene og 

andre administrative tiltak bør være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

57) Ved fastsettelsen av administrative sanksjoner og andre administrative tiltak som anvendes i bestemte tilfeller, bør det, 

der det er hensiktsmessig, tas hensyn til faktorer som tilbakebetaling av enhver identifisert finansiell fordel, 

overtredelsens grovhet og varighet, enhver skjerpende eller formildende omstendighet, behovet for at administrative 

økonomiske sanksjoner skal ha en avskrekkende virkning, og, der det er hensiktsmessig, en rabatt for samarbeid med 

vedkommende myndighet. Den faktiske størrelsen på administrative økonomiske sanksjoner som ilegges i et bestemt 

tilfelle, bør kunne nå det maksimumsbeløpet som er fastsatt i denne forordning, eller det høyere maksimumsbeløpet som 

er fastsatt i nasjonal rett for svært alvorlige overtredelser, mens betydelig lavere administrative økonomiske sanksjoner 

enn maksimumsbeløpet bør kunne ilegges for mindre overtredelser eller ved forlik. Vedkommende myndighet bør ha 

mulighet til å nedlegge et midlertidig forbud mot å utøve ledelsesfunksjoner hos administratorer av eller bidragsytere til 

referanseverdier.  

  

(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 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). 
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58) Denne forordning bør ikke begrense medlemsstatenes mulighet til å fastsette strengere administrative sanksjoner eller 

påvirke eventuelle bestemmelser om strafferettslige sanksjoner i medlemsstatenes lovgivning. 

59) Selv om det ikke er noe som hindrer medlemsstatene i å fastsette regler både for administrative og strafferettslige 

sanksjoner for den samme overtredelsen, bør de ikke være forpliktet til å fastsette regler for administrative sanksjoner 

for overtredelser av denne forordning når disse er omfattet av nasjonal strafferett. Medlemsstatene er i samsvar med 

nasjonal rett ikke forpliktet til å ilegge både administrative og strafferettslige sanksjoner for samme overtredelse, men de 

bør kunne gjøre det dersom det er tillatt i henhold til deres nasjonale rett. Opprettholdelse av strafferettslige sanksjoner i 

stedet for administrative sanksjoner ved overtredelser av denne forordning bør imidlertid ikke begrense eller på annen 

måte påvirke vedkommende myndigheters mulighet for til rett tid å samarbeide med og få tilgang til og utveksle 

opplysninger med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater med henblikk på denne forordning, herunder etter 

at disse overtredelsene er brakt inn for vedkommende rettsmyndigheter for straffeforfølging. 

60) Det er nødvendig å styrke bestemmelsene om utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og å 

skjerpe deres forpliktelse til å bistå hverandre og samarbeide. På grunn av økende virksomhet over landegrensene bør 

vedkommende myndigheter gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne utøve sine 

funksjoner, slik at denne forordning håndheves på en effektiv måte, herunder i situasjoner der en overtredelse eller 

mistanke om overtredelse berører myndighetene i to eller flere medlemsstater. Ved utveksling av opplysninger kreves 

det streng taushetsplikt for å sikre at opplysningene overføres på en riktig måte, og at særskilte rettigheter vernes. 

61) For å sikre at vedkommende myndigheters beslutninger om å ilegge en administrativ sanksjon eller et annet 

administrativt tiltak har avskrekkende virkning på allmennheten, bør de offentliggjøres. Offentliggjøring av beslutninger 

som ilegger en administrativ sanksjon eller et annet administrativt tiltak, er også et viktig verktøy for vedkommende 

myndigheter for å informere markedsdeltakere om hva slags atferd som anses å utgjøre en overtredelse av denne 

forordning, og for å fremme god atferd blant markedsdeltakerne. Dersom en slik offentliggjøring vil kunne påføre de 

berørte personene uforholdsmessig stor skade eller utsette finansmarkedenes stabilitet eller en pågående gransking for 

fare, bør vedkommende myndighet enten offentliggjøre den administrative sanksjonen eller det administrative tiltaket 

anonymt eller utsette offentliggjøringen. Videre bør vedkommende myndigheter ha mulighet til ikke å offentliggjøre en 

beslutning som ilegger administrative sanksjoner eller andre administrative tiltak, dersom en anonym eller utsatt 

offentliggjøring anses å være utilstrekkelig til å sikre at finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare. Vedkommende 

myndigheter er heller ikke forpliktet til å offentliggjøre administrative sanksjoner eller andre administrative tiltak som 

anses for å være av mindre betydning, dersom offentliggjøringen ikke ville stå i forhold til formålet. 

62) Kritiske referanseverdier kan involvere bidragsytere, administratorer og brukere i flere medlemsstater. Derfor vil opphør 

av leveringen av en slik referanseverdi eller eventuelle hendelser som i betydelig grad kan undergrave dens integritet, 

kunne få innvirkning i flere medlemsstater, og det betyr at et tilsyn med en slik referanseverdi som føres bare av 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der administratoren av referanseverdien er lokalisert, ikke vil være effektivt 

og formålstjenlig når det gjelder å håndtere de risikoene den kritiske referanseverdien innebærer. I et slikt tilfelle bør 

det, for å sikre en effektiv utveksling av tilsynsopplysninger mellom vedkommende myndigheter og sørge for 

samordning av deres virksomhet og tilsynstiltak, opprettes kollegier som består av vedkommende myndigheter og 

ESMA. Kollegienes virksomhet bør bidra til en harmonisert anvendelse av bestemmelsene i denne forordning og til en 

tilnærming av tilsynspraksis. Administratorens vedkommende myndighet bør opprette skriftlige retningslinjer for 

utveksling av opplysninger, beslutningsprosessen, som kan omfatte regler for avstemning, samarbeid om tiltak som 

gjelder obligatoriske bidrag, og de tilfellene der vedkommende myndigheter bør rådføre seg med hverandre. ESMAs 

rettslig bindende meglerrolle er et viktig element for å fremme samordning, ensartet tilsyn og tilnærming av 

tilsynspraksis. 

63) Referanseverdier kan brukes som referanse for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter med lang varighet.  

I visse tilfeller kan det hende at det ikke lenger vil være tillatt å levere slike referanseverdier når denne forordning trer i 

kraft, fordi de har egenskaper som ikke kan tilpasses for å oppfylle kravene i denne forordning. Samtidig vil et forbud 

mot fortsatt levering av en slik referanseverdi kunne føre til at de finansielle instrumentene eller finansielle kontraktene 

opphører eller hindres, noe som kan skade investorene. Det er derfor nødvendig å fastsette bestemmelser som gjør det 

mulig å fortsette å levere slike referanseverdier i en overgangsperiode.  
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64) I tilfeller der denne forordning får eller kan få anvendelse på enheter under tilsyn og markeder som omfattes av 

forordning (EU) nr. 1227/2011, er det nødvendig at ESMA rådfører seg med Byrået for samarbeid mellom 

energireguleringsmyndigheter (ACER) for å kunne støtte seg til ACERs sakkunnskap om energimarkedene og unngå 

dobbeltregulering. 

65) For å spesifisere ytterligere tekniske elementer i denne forordning bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen med hensyn til spesifisering av tekniske elementer i definisjoner, med 

hensyn til beregning av det nominelle beløpet for finansielle instrumenter, det nominelle beløpet for derivater og netto 

andelsverdi for investeringsfond som bruker en referanseverdi som referanse for å avgjøre om en slik referanseverdi er 

kritisk, med hensyn til gjennomgåelse av beregningsmetoden som anvendes for å bestemme terskelverdien for 

fastsettelse av kritiske og betydningsfulle referanseverdier, med hensyn til fastsettelse av objektive grunner til å 

godkjenne en referanseverdi eller familie av referanseverdier som leveres i en tredjestat, med hensyn til fastsettelse av 

faktorer som er relevante for å vurdere om opphør eller endring av en eksisterende referanseverdi med rimelighet kan 

forventes å føre til en force majeure-hendelse, hindre oppfyllelsen av eller på annen måte overtre vilkårene for en 

finansiell kontrakt eller et finansielt instrument eller reglene for et investeringsfond som bruker en slik referanseverdi 

som referanse, og med hensyn til utvidelse av den 24-månedersperioden som er fastsatt for registrering i stedet for 

godkjenning av visse administratorer. Når Kommisjonen vedtar disse rettsaktene, skal den ta hensyn til 

markedsutviklingen eller den teknologiske utviklingen og internasjonal tilnærming av tilsynspraksis i forbindelse med 

referanseverdier, særlig arbeidet til IOSCO. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under 

sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i 

den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming, som er inngått av Europaparlamentet, 

Rådet for Den europeiske union og Europakommisjonen(1). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte 

rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres 

sakkyndige skal systematisk ha adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som deltar i utarbeidingen av delegerte 

rettsakter. 

66) Tekniske standarder bør sikre ensartet harmonisering av kravene til levering av og bidrag til indekser som brukes som 

referanseverdier, og tilstrekkelig vern for investorer og forbrukere i hele Unionen. ESMA er et organ med høyt 

spesialisert sakkunnskap, og det ville derfor være hensiktsmessig å gi denne myndigheten i oppgave å utarbeide utkast 

til tekniske reguleringsstandarder som ikke innebærer politiske valg, med sikte på framlegging for Kommisjonen. 

Kommisjonen bør vedta utkast til tekniske reguleringsstandarder utarbeidet av ESMA ved hjelp av delegerte rettsakter i 

henhold til artikkel 290 i TEUV og i samsvar med artikkel 10–14 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010 med hensyn til tilsynsfunksjonens framgangsmåter og kjennetegn, med hensyn til hvordan det skal sikres 

at inndataene og en bidragsyters interne framgangsmåter for tilsyn og verifisering er hensiktsmessige og verifiserbare, 

med hensyn til de opplysningene som en administrator skal gi om referanseverdien og metoden, med hensyn til 

atferdsreglenes innhold, med hensyn til system- og kontrollkravene, med hensyn til de kriteriene vedkommende 

myndigheter skal ta i betraktning når de avgjør om visse tilleggskrav skal anvendes, med hensyn til innholdet i 

referanseverdierklæringer og de tilfellene der det kreves at en slik erklæring ajourføres, med hensyn til minstekravet til 

innhold i samarbeidsavtalene mellom vedkommende myndighet og ESMA, med hensyn til formen på og innholdet i en 

tredjestatsadministrators søknad om anerkjennelse og presentasjonen av opplysningene som skal gis i en slik søknad, og 

med hensyn til de opplysningene som skal gis i søknaden om godkjenning eller registrering. 

67) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet 

til å utarbeide og gjennomgå en liste over offentlige myndigheter i Unionen, til å utarbeide og gjennomgå listen over 

kritiske referanseverdier og til å vurdere likeverdighet i forbindelse med den rettslige rammen som 

referanseverdileverandører i tredjestater omfattes av når det gjelder full eller delvis likeverdighet. Denne myndighet bør 

utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

68) Kommisjonen bør også gis myndighet til å vedta tekniske gjennomføringsstandarder utarbeidet av ESMA for å fastsette 

maler for samsvarserklæringer og framgangsmåtene for og formatet på utvekslingen av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter og ESMA ved hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV og i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, 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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69) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette en konsekvent og effektiv ordning for å håndtere sårbarhet i 

forbindelse med referanseverdier, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene fordi den samlede virkningen av 

problemene knyttet til referanseverdiene bare kan forstås i et unionsperspektiv, og derfor på grunn av forordningens 

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 denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

70) Ettersom det haster med å gjenopprette tilliten til referanseverdier og fremme rettferdige og gjennomsiktige 

finansmarkeder, bør denne forordning tre i kraft dagen etter at den er kunngjort. 

71) Forbrukere kan inngå finansielle kontrakter, særlig avtaler om pantelån og forbrukerkreditt, som bruker en 

referanseverdi som referanse, men forskjeller i forhandlingsstyrke og anvendelsen av standardvilkår innebærer at de kan 

ha begrenset valgmulighet med hensyn til hvilken referanseverdi som skal brukes. Det er derfor nødvendig å sikre at 

kredittgivere eller kredittformidlere i det minste gir forbrukerne tilstrekkelige opplysninger. Direktiv 2008/48/EF og 

2014/17/EU bør derfor endres. 

72) Forordning (EU) nr. 596/2014 krever at personer med ledelsesansvar og nærstående personer til dem skal underrette 

utstederen og vedkommende myndighet om hver transaksjon de har utført for egen regning, og som gjelder finansielle 

instrumenter som selv er knyttet til deres utsteders aksjer og gjeldsinstrumenter. Det finnes imidlertid en rekke 

finansielle instrumenter som er knyttet til aksjer og gjeldsinstrumenter fra en bestemt utsteder. Slike finansielle 

instrumenter omfatter andeler i innretninger for kollektiv investering, strukturerte produkter eller finansielle 

instrumenter med et innebygd derivat som innebærer eksponering mot avkastningen til aksjer eller gjeldsinstrumenter 

som utstedes av en utsteder. Alle transaksjoner med slike finansielle instrumenter som overstiger en nedre terskel, bør 

være underlagt krav om melding til utstederen og vedkommende myndighet. Det bør gjøres et unntak når enten det 

tilknyttede finansielle instrumentet medfører en eksponering på høyst 20 % mot utstederens aksjer eller 

gjeldsinstrumenter, eller når personen med ledelsesansvar eller en nærstående person til en slik person ikke kjente til 

eller ikke kunne kjenne til det tilknyttede finansielle instrumentets investeringssammensetning. Forordning (EU)  

nr. 596/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning innføres en felles ramme for å sikre nøyaktigheten og integriteten til indekser som brukes som 

referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater i Unionen. 

Denne forordning bidrar dermed til et velfungerende indre marked, samtidig som det oppnås et høyt nivå for forbruker- og 

investorvern. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på levering av referanseverdier, levering av inndata til en referanseverdi og bruk av en 

referanseverdi i Unionen.  
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2.  Denne forordning får ikke anvendelse på følgende: 

a)  En sentralbank. 

b)  En offentlig myndighet, dersom den bidrar med data til, leverer eller har kontroll over leveringen av referanseverdier for 

samfunnspolitiske formål, herunder tiltak knyttet til sysselsetting, økonomisk virksomhet og inflasjon. 

c)  En sentral motpart, dersom den leverer referansepriser eller oppgjørspriser som brukes i forbindelse med sentrale 

motparters risikostyring og oppgjør. 

d)  Levering av en enkelt referansepris for finansielle instrumenter som er oppført i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 

2014/65/EU. 

e)  Pressen, andre medier og journalister, dersom de bare offentliggjør eller viser til en referanseverdi som del av sin 

journalistiske virksomhet, uten å ha noen kontroll over leveringen av denne referanseverdien. 

f)  En fysisk eller juridisk person som yter eller lover å yte kreditt i forbindelse med sin forretnings- eller yrkesvirksomhet, 

bare i den grad denne personen offentliggjør eller gjør tilgjengelig for offentligheten denne personens egne variable eller 

faste lånerenter, som fastsettes gjennom interne beslutninger og får anvendelse bare på finansielle kontrakter inngått 

mellom denne personen eller et selskap i samme konsern og deres respektive kunder. 

g)  En varereferanseverdi som bygger på bidrag fra bidragsytere der flertallet ikke er enheter under tilsyn, og der begge 

følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Referanseverdien brukes som referanse for finansielle instrumenter som er søkt opptatt til handel på bare én 

handelsplass, som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 24 i direktiv 2014/65/EU, eller som handles på bare én slik 

handelsplass. 

ii)  Den samlede nominelle verdien av finansielle instrumenter som bruker referanseverdien som referanse, overstiger ikke 

100 millioner euro. 

h)  En indeksleverandør med hensyn til en indeks vedkommende leverer, dersom denne indeksleverandøren ikke kjenner til 

eller ikke med rimelighet kunne ha kjent til at denne indeksen brukes for formålene nevnt i artikkel 3 nr. 1 punkt 3. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1. I denne forordning menes med 

1) «indeks» ethvert tall 

a)  som offentliggjøres eller gjøres tilgjengelig for offentligheten, 

b)  som regelmessig fastsettes 

i)  helt eller delvis ved anvendelse av en formel eller en annen beregningsmetode eller ved en vurdering og 

ii)  på grunnlag av verdien av en eller flere underliggende eiendeler eller en eller flere priser, herunder estimerte 

priser, faktiske eller estimerte renter, pristilbud og bindende pristilbud, eller andre verdier eller undersøkelser, 

2) «indeksleverandør» en fysisk eller juridisk person som har kontroll over leveringen av en indeks, 

3) «referanseverdi» enhver indeks som det vises til for å fastsette hvilket beløp som skal betales i henhold til et finansielt 

instrument eller en finansiell kontrakt, eller for å fastsette verdien av et finansielt instrument, eller en indeks som brukes 

for å måle et investeringsfonds resultater med sikte på å følge avkastningen til indeksen, avgrense eiendelsfordelingen i en 

portefølje eller beregne resultatavhengige gebyrer,  
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4) «familie av referanseverdier» en gruppe av referanseverdier som leveres av samme administrator og fastsettes på grunnlag 

av inndata av samme art, og som spesifikt måler den samme eller en lignende markedsmessig eller økonomisk virkelighet, 

5) «levering av en referanseverdi» 

a)  administrering av ordningene for fastsettelse av en referanseverdi, 

b)  innsamling, analyse eller behandling av inndata med sikte på å fastsette en referanseverdi, og 

c)  fastsettelse av en referanseverdi ved hjelp av en formel eller en annen beregningsmetode eller ved en vurdering av 

inndata som er levert for dette formålet, 

6) «administrator» enhver fysisk eller juridisk person som har kontroll over leveringen av en referanseverdi, 

7) «bruk av en referanseverdi» 

a)  utstedelse av et finansielt instrument som viser til en indeks eller en kombinasjon av indekser, 

b)  fastsettelse av beløpet som skal betales i henhold til et finansielt instrument eller en finansiell kontrakt, ved å vise til 

en indeks eller en kombinasjon av indekser, 

c)  deltakelse i en finansiell kontrakt som viser til en indeks eller en kombinasjon av indekser, 

d)  levering av en lånerente som definert i artikkel 3 bokstav j) i direktiv 2008/48/EF, som er beregnet som en kjøpskurs-

salgskurs-differanse («spread») eller et påslag i forhold til en indeks eller en kombinasjon av indekser og bare brukes 

som referanse i en finansiell kontrakt som kredittgiveren er part i, 

e)  måling av et investeringsfonds resultater ved hjelp av en indeks eller en kombinasjon av indekser med sikte på å følge 

avkastningen til indeksen eller kombinasjonen av indekser, avgrense eiendelsfordelingen i en portefølje eller beregne 

resultatavhengige gebyrer, 

8) «levering av inndata» å levere inndata som ikke er umiddelbart tilgjengelige, og som kreves i forbindelse med 

fastsettelsen av en referanseverdi og leveres for det formålet, til en administrator eller til en annen person som skal 

formidle dem til en administrator, 

9) «bidragsyter» en fysisk eller juridisk person som leverer inndata, 

10) «bidragsyter under tilsyn» en enhet under tilsyn som leverer inndata til en administrator lokalisert i Unionen, 

11) «innberetter» en fysisk person som er ansatt av bidragsyteren med sikte på å levere inndata, 

12) «vurderingsansvarlig» en ansatt hos en administrator av en varereferanseverdi eller en annen fysisk person hvis tjenester 

stilles til rådighet for administratoren eller er underlagt dennes kontroll, og som har ansvar for å anvende en metode på 

eller foreta en vurdering av inndata og andre opplysninger for å oppnå en fullstendig vurdering av prisen på en bestemt 

vare, 

13) «ekspertvurdering» en administrators eller bidragsyters utøvelse av skjønn i forbindelse med bruk av data med sikte på å 

fastsette en referanseverdi, herunder ekstrapolering av verdier fra tidligere eller tilknyttede transaksjoner, justering av 

verdier for faktorer som kan påvirke dataenes kvalitet, for eksempel markedshendelser eller en forringelse av en kjøpers 

eller selgers kredittkvalitet, og å gi bindende kjøps- eller salgstilbud høyere vekting enn en bestemt gjennomført 

transaksjon, 

14) «inndata» data om verdien av en eller flere underliggende eiendeler eller en eller flere priser, herunder estimerte priser, 

pristilbud og bindende pristilbud, eller andre verdier som en administrator anvender for å fastsette en referanseverdi, 

15) «transaksjonsopplysninger» observerbare priser, rentesatser, indekser eller verdier som representerer transaksjoner mellom 

uavhengige motparter i et aktivt marked som styres av konkurrerende tilbuds- og etterspørselsinteresser,  
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16) «finansielt instrument» et instrument oppført i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU som er søkt opptatt til handel 

på en handelsplass som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 24 i direktiv 2014/65/EU, eller som handles på en handelsplass 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 24 i direktiv 2014/65/EU eller gjennom en systematisk internaliserer som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i nevnte direktiv, 

17) «enhet under tilsyn» følgende enheter: 

a)  En kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013(1). 

b)  Et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i direktiv 2014/65/EU. 

c)  Et forsikringsforetak som definert i artikkel 13 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(2). 

d)  Et gjenforsikringsforetak som definert i artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF. 

e)  Et UCITS som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF eller, dersom det er relevant, et forvaltningsselskap for 

UCITS-fond som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i nevnte direktiv. 

f)  En forvalter av et alternativt investeringsfond (AIF-forvalter) som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(3). 

g)  Et tjenestepensjonsforetak som definert i artikkel 6 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF(4). 

h)  En kredittgiver som definert i artikkel 3 bokstav b) i direktiv 2008/48/EF i forbindelse med kredittavtaler som definert 

i artikkel 3 bokstav c) i nevnte direktiv. 

i)  En ikke-kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 10 i direktiv 2014/17/EU i forbindelse med kredittavtaler som 

definert i artikkel 4 nr. 3 i nevnte direktiv. 

j)  En markedsoperatør som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 18 i direktiv 2014/65/EU. 

k)  En sentral motpart som definert i artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(5). 

l)  Et transaksjonsregister som definert i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

m)  En administrator, 

18) «finansiell kontrakt» 

a)  en kredittavtale som definert i artikkel 3 bokstav c) i direktiv 2008/48/EF, 

b)  en kredittavtale som definert i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2014/17/EU, 

19) «investeringsfond» et AIF som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU eller et UCITS som definert i 

artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF,  

  

(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 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(4) 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). 

(5) 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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20) «ledelsesorgan» det eller de organene hos en administrator eller en annen enhet under tilsyn som er utpekt i samsvar med 

nasjonal rett, som har fullmakt til å fastsette strategien, målene og de overordnede ledelsesprinsippene til administratoren 

eller den andre enheten under tilsyn, og som fører tilsyn med og overvåker ledelsens beslutningstaking og omfatter 

personer som faktisk leder virksomheten til administratoren eller den andre enheten under tilsyn, 

21) «forbruker» en fysisk person som i forbindelse med finansielle kontrakter som omfattes av denne forordning, opptrer med 

et formål som ligger utenfor vedkommendes forretnings- eller yrkesvirksomhet, 

22) «referanserente» en referanseverdi som med henblikk på punkt 1 bokstav b) nr. ii) i dette nummer fastsettes på grunnlag 

av den rentesatsen som banker anvender på utlån til eller innlån fra andre banker eller andre agenter enn banker i 

pengemarkedet, 

23) «varereferanseverdi» en referanseverdi der den underliggende eiendelen ved anvendelsen av punkt 1 bokstav b) nr. ii) i 

dette nummer er en vare i henhold til artikkel 2 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006(1), unntatt utslippskvoter 

som nevnt i avsnitt C nr. 11 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU, 

24) «referanseverdi basert på regulerte data» en referanseverdi som fastsettes ved hjelp av en formel på grunnlag av 

a)  inndata som i sin helhet og direkte kommer fra 

i)  en handelsplass som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 24 i direktiv 2014/65/EU eller en handelsplass i en tredjestat 

for hvilken Kommisjonen har truffet en gjennomføringsbeslutning om at tredjestatens rettslige og tilsynsmessige 

ramme anses å ha en likeverdig virkning i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 600/2014(2), eller et regulert marked som anses som likeverdig i samsvar med artikkel 2a i forordning 

(EU) nr. 648/2012, men i hvert tilfelle bare når det gjelder transaksjonsopplysninger om finansielle instrumenter, 

ii)  en godkjent offentliggjøringsordning som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 52 i direktiv 2014/65/EU eller en 

leverandør av et konsolidert offentliggjøringssystem som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 53 i direktiv 

2014/65/EU, i samsvar med obligatoriske krav om gjennomsiktighet etter handelen, men bare når det gjelder 

transaksjonsopplysninger om finansielle instrumenter som handles på en handelsplass, 

iii)  en godkjent rapporteringsordning som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 54 i direktiv 2014/65/EU, men bare når det 

gjelder transaksjonsopplysninger om finansielle instrumenter som handles på en handelsplass, og som må 

offentliggjøres i samsvar med obligatoriske krav om gjennomsiktighet etter handelen, 

iv)  en kraftbørs som nevnt i artikkel 37 nr. 1 bokstav j) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF(3), 

v)  en naturgassbørs som nevnt i artikkel 41 nr. 1 bokstav j) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF(4), 

vi)  en auksjonsplattform som nevnt i artikkel 26 eller 30 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(5), 

vii)  en tjenesteyter som administratoren av referanseverdier har utkontraktert datainnsamlingen til i samsvar med 

artikkel 10, forutsatt at tjenesteyteren mottar dataene i sin helhet og direkte fra en enhet nevnt i punkt i)–vi), 

b)  investeringsfonds netto andelsverdier,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med 

hensyn til dokumentasjonsplikt for verdipapirforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til 

notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av 2.9.2006, s. 1). 

(2) 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving 

av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving av 

direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94). 

(5) 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). 
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25) «kritisk referanseverdi» en referanseverdi som ikke er basert på regulerte data, som oppfyller et av vilkårene fastsatt i 

artikkel 20 nr. 1, og som er oppført på listen som Kommisjonen utarbeider i henhold til nevnte artikkel, 

26) «betydningsfull referanseverdi» en referanseverdi som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 24 nr. 1, 

27) «ikke-betydningsfull referanseverdi» en referanseverdi som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 20 nr. 1 og artikkel 

24 nr. 1, 

28) «lokalisert» i forbindelse med en juridisk person, det landet der vedkommende person har sitt forretningskontor eller 

annen offisiell adresse, og i forbindelse med en fysisk person, det landet der vedkommende er bosatt for skattemessige 

formål, 

29) «offentlig myndighet» 

a)  statlig eller annen offentlig forvaltning, herunder de enhetene som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av 

offentlig gjeld, 

b)  enhver enhet eller person som utfører offentlige forvaltningsoppgaver i henhold til nasjonal rett, eller som har offentlig 

ansvar eller utfører offentlige oppgaver eller yter offentlige tjenester, herunder tiltak knyttet til sysselsetting, 

økonomisk virksomhet og inflasjon, under kontroll av en enhet som omhandlet i bokstav a). 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 49 for å spesifisere ytterligere 

tekniske elementer i definisjonene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, særlig ved å spesifisere hva som utgjør tilgjengeliggjøring i 

forbindelse med definisjonen av en indeks. 

Dersom det er relevant, skal Kommisjonen ta hensyn til markedsutviklingen eller den teknologiske utviklingen og den 

internasjonale tilnærmingen av tilsynspraksis i forbindelse med referanseverdier. 

3.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å utarbeide og gjennomgå en liste over offentlige myndigheter i 

Unionen som omfattes av definisjonen i nr. 1 punkt 29 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 50 nr. 2. 

Dersom det er relevant, skal Kommisjonen ta hensyn til markedsutviklingen eller den teknologiske utviklingen og den 

internasjonale tilnærmingen av tilsynspraksis i forbindelse med referanseverdier. 

AVDELING II 

REFERANSEVERDIERS INTEGRITET OG PÅLITELIGHET 

KAPITTEL 1 

Administratorers styring og kontroll 

Artikkel 4 

Krav med hensyn til styring og interessekonflikter 

1.  En administrator skal ha solide styringsordninger som omfatter en klar organisasjonsstruktur med veldefinert, 

gjennomsiktig og konsekvent rolle- og ansvarsfordeling for alle personer som er involvert i leveringen av en referanseverdi. 

Administratorer skal treffe egnede tiltak for å identifisere og hindre eller håndtere interessekonflikter mellom dem selv, 

herunder deres ledere og ansatte eller enhver annen person som er direkte eller indirekte tilknyttet dem gjennom kontroll, og 

bidragsytere eller brukere og for å sikre at en nødvendig vurdering eller skjønnsutøvelse i forbindelse med prosessen for 

fastsettelse av referanseverdier foretas på en uavhengig og ærlig måte.  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/111 

 

 

2.  Leveringen av referanseverdi skal være operativt atskilt fra enhver del av en administrators virksomhet som kan skape en 

faktisk eller mulig interessekonflikt. 

3.  Dersom det oppstår en interessekonflikt hos en administrator som følge av sistnevntes eierstruktur, kontrollerende 

eierinteresser eller annen virksomhet som utøves av en enhet som eier eller kontrollerer administratoren, eller av en enhet som 

eies eller kontrolleres av administratoren eller et av administratorens tilknyttede foretak, og denne interessekonflikten ikke kan 

reduseres i tilstrekkelig grad, kan den berørte vedkommende myndigheten kreve at administratoren innfører en uavhengig 

tilsynsfunksjon der berørte parter, herunder brukere og bidragsytere, er representert på en balansert måte. 

4.  Dersom en slik interessekonflikt ikke kan håndteres på en hensiktsmessig måte, kan den berørte vedkommende 

myndigheten kreve at administratoren enten avslutter den virksomheten eller de forbindelsene som skaper interessekonflikter, 

eller slutter å levere referanseverdien. 

5.  En administrator skal offentliggjøre eller opplyse brukerne av referanseverdien, den berørte vedkommende myndigheten 

og eventuelt bidragsyterne om alle eksisterende eller mulige interessekonflikter, herunder interessekonflikter som oppstår som 

følge av eierskapet til eller kontrollen over administratoren. 

6.  En administrator skal innføre og anvende egnede retningslinjer og framgangsmåter samt effektive organisatoriske 

ordninger for å identifisere, opplyse om, forebygge, håndtere og redusere interessekonflikter med henblikk på å verne 

integriteten og uavhengigheten ved fastsettelsen av referanseverdier. Slike retningslinjer og framgangsmåter skal regelmessig 

gjennomgås og ajourføres. Retningslinjene og framgangsmåtene skal ta hensyn til og håndtere interessekonflikter, graden av 

skjønn som utøves i prosessen for fastsettelse av referanseverdien, og de risikoene som referanseverdien innebærer, og skal 

a)  sikre fortrolig behandling av opplysningene som leveres til eller utarbeides av administratoren, med forbehold for denne 

forordnings krav til offentliggjøring og gjennomsiktighet, og 

b)  særlig redusere interessekonflikter som følge av administratorens eierskap eller kontroll, som følge av andre interesser i 

administratorens konsern eller som følge av andre personer som kan utøve innflytelse på eller kontroll over administratoren 

i forbindelse med fastsettelsen av referanseverdien. 

7.  Administratorene skal sikre at deres ansatte og andre fysiske personer hvis tjenester stilles til rådighet for administratoren 

eller er underlagt dennes kontroll, og som er direkte involvert i leveringen av en referanseverdi, 

a)  har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer til å utføre de oppgavene de er tildelt, og er underlagt effektiv ledelse 

og effektivt tilsyn, 

b)  ikke er gjenstand for utilbørlig påvirkning eller interessekonflikter, og at godtgjøring og evaluering av resultater for disse 

personene ikke skaper interessekonflikter eller på annen måte påvirker integriteten i forbindelse med prosessen for 

fastsettelse av referanseverdier, 

c)  ikke har noen interesser eller forretningsforbindelser som kan sette administratorens virksomhet i fare, 

d)  har forbud mot å bidra til fastsettelsen av en referanseverdi ved å delta i kjøpstilbud, salgstilbud og handler på personlig 

grunnlag eller på vegne av markedsdeltakere, unntatt når en slik form for bidrag uttrykkelig kreves som del av 

referanseverdimetoden og er underlagt denne metodens særlige regler, og 

e)  er omfattet av effektive framgangsmåter for å kontrollere utvekslingen av opplysninger med andre ansatte som er involvert i 

virksomhet som kan skape en risiko for interessekonflikter eller konflikter med tredjeparter, når disse opplysningene kan 

påvirke referanseverdien. 

8.  En administrator skal innføre særskilte framgangsmåter for internkontroll for å sikre integriteten og påliteligheten til den 

ansatte eller personen som fastsetter referanseverdien, herunder minst en intern godkjenning fra ledelsen før referanseverdien 

videreformidles. 

Artikkel 5 

Krav til tilsynsfunksjonen 

1.  Administratorer skal innføre og opprettholde en permanent og effektiv tilsynsfunksjon for å sikre tilsyn med alle aspekter 

ved deres levering av referanseverdier.  
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2.  Administratorer skal utarbeide og vedlikeholde robuste framgangsmåter for sin tilsynsfunksjon, som skal gjøres 

tilgjengelige for berørte vedkommende myndigheter. 

3.  Tilsynsfunksjonen skal utøves med integritet og ha ansvar for følgende oppgaver, som administratoren skal tilpasse ut fra 

referanseverdiens kompleksitet, bruk og sårbarhet: 

a)  Gjennomgåelse av referanseverdiens definisjon og metode minst én gang i året. 

b)  Tilsyn med eventuelle endringer av referanseverdimetoden og mulighet for å anmode administratoren om å gjennomføre 

samråd om slike endringer. 

c)  Tilsyn med administratorens kontrollramme, håndteringen og anvendelsen av referanseverdien og, dersom referanseverdien 

bygger på inndata fra bidragsytere, atferdsreglene nevnt i artikkel 15. 

d)  Gjennomgåelse og godkjenning av framgangsmåter for å avslutte leveringen av referanseverdien, herunder eventuelle 

samråd om opphør. 

e)  Tilsyn med eventuelle tredjeparter som er involvert i leveringen av referanseverdien, herunder beregnings- eller 

formidlingsagenter. 

f)  Vurdering av interne og eksterne revisjoner eller gjennomgåelser og overvåking av gjennomføringen av identifiserte 

utbedringstiltak. 

g)  Dersom referanseverdien bygger på inndata fra bidragsytere, overvåking av inndataene og bidragsyterne og av 

administratorens tiltak for å kontrollere eller validere inndatabidrag. 

h)  Dersom referanseverdien bygger på inndata fra bidragsytere, vedtakelse av effektive tiltak i forbindelse med brudd på 

atferdsreglene nevnt i artikkel 15. 

i)  Dersom referanseverdien bygger på inndata fra bidragsytere, rapportering til de berørte vedkommende myndighetene om 

enhver upassende atferd fra bidragsyteres eller administratorers side som tilsynsfunksjonen får kjennskap til, og om 

avvikende eller mistenkelige inndata. 

4.  Tilsynsfunksjonen skal utøves av en særskilt komité eller ved hjelp av en annen egnet styringsordning. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere framgangsmåtene for tilsynsfunksjonen og 

egenskapene til tilsynsfunksjonen, herunder dens sammensetning og dens plass i administratorens organisasjonsstruktur, for å 

sikre funksjonens integritet og unngå interessekonflikter. ESMA skal særlig utarbeide en ikke-uttømmende liste over egnede 

styringsordninger som angitt i nr. 4. 

ESMA skal skille mellom de ulike typene referanseverdier og sektorer som omhandles i denne forordning, og skal ta hensyn til 

forskjeller i administratorenes eier- og kontrollstruktur, referanseverdileveringens art, omfang og kompleksitet samt 

referanseverdiens risiko og innvirkning, også i lys av den internasjonale tilnærmingen av tilsynspraksis i forbindelse med 

styringskrav som gjelder referanseverdier. ESMAs utkast til tekniske reguleringsstandarder skal imidlertid ikke omfatte eller få 

anvendelse på administratorer av ikke-betydningsfulle referanseverdier. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

6.  ESMA kan utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 til administratorer av ikke-

betydningsfulle referanseverdier for å spesifisere elementene nevnt i nr. 5 i denne artikkel. 

Artikkel 6 

Krav til kontrollrammen 

1.  Administratorer skal ha en kontrollramme som sikrer at deres referanseverdier leveres og offentliggjøres eller gjøres 

tilgjengelige i samsvar med denne forordning.  
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2.  Kontrollrammen skal stå i forhold til omfanget av identifiserte interessekonflikter, graden av skjønn som utøves i 

forbindelse med leveringen av referanseverdien, og inndataenes art. 

3.  Kontrollrammen skal omfatte følgende: 

a)  Styring av operasjonell risiko. 

b)  Hensiktsmessige og effektive planer for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskap. 

c)  Beredskapsprosedyrer som er innført med tanke på avbrudd i prosessen for levering av referanseverdien. 

4.  En administrator skal fastsette tiltak for å 

a)  sikre at bidragsytere overholder atferdsreglene nevnt i artikkel 15 og gjeldende standarder for inndata, 

b)  overvåke inndata, herunder, om mulig, overvåking av inndata før offentliggjøringen av referanseverdien og validering av 

inndata etter offentliggjøringen med sikte på å avdekke feil og avvik. 

5.  Kontrollrammen skal dokumenteres, gjennomgås og ajourføres etter behov og gjøres tilgjengelig for den berørte 

vedkommende myndigheten og, på anmodning, brukere. 

Artikkel 7 

Krav til rammen for ansvarlighet 

1.  En administrator skal ha en ramme for ansvarlighet som omfatter dokumentasjon, revisjon og gjennomgåelse samt en 

klagebehandlingsprosess, og som dokumenterer overholdelse av kravene i denne forordning. 

2.  En administrator skal opprette en intern funksjon som er i stand til å gjennomgå og rapportere om administratorens 

overholdelse av referanseverdimetoden og denne forordning. 

3.  Når det gjelder kritiske referanseverdier, skal en administrator utpeke en uavhengig ekstern revisor som minst én gang i 

året skal gjennomgå og rapportere om administratorens overholdelse av referanseverdimetoden og denne forordning. 

4.  På anmodning fra den berørte vedkommende myndigheten skal en administrator gi den berørte vedkommende 

myndigheten opplysninger om gjennomgåelsene og rapportene omhandlet i nr. 2. På anmodning fra den berørte vedkommende 

myndigheten eller en bruker av en referanseverdi skal en administrator offentliggjøre opplysninger om revisjonene omhandlet i 

nr. 3. 

Artikkel 8 

Krav til dokumentasjon 

1.  En administrator skal dokumentere 

a)  alle inndata, herunder bruken av slike data, 

b)  metoden som anvendes for å fastsette en referanseverdi, 

c)  enhver vurdering eller skjønnsutøvelse fra administratorens side og eventuelt fra vurderingsansvarliges side i forbindelse 

med fastsettelsen av en referanseverdi, herunder begrunnelsen for en slik vurdering eller skjønnsutøvelse, 

d)  tilfeller der enkelte inndata ikke er tatt hensyn til, særlig dersom de oppfylte referanseverdimetodens krav, og begrunnelsen 

for dette,  
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e)  andre endringer av eller avvik fra standardframgangsmåter og -metoder, herunder endringer som er gjort i perioder med 

markedsstress eller -forstyrrelser, 

f)  identiteten til innberetterne og fysiske personer som er ansatt av administratoren med sikte på å fastsette en referanseverdi, 

g)  alle dokumenter knyttet til enhver klage, herunder slike som er framlagt av en klager, og 

h)  telefonsamtaler eller elektronisk kommunikasjon mellom personer som er ansatt av administratoren, og bidragsytere eller 

innberettere i forbindelse med en referanseverdi. 

2.  En administrator skal oppbevare dokumentasjonen angitt i nr. 1 i minst fem år i en slik form at det er mulig å gjengi og 

fullt ut forstå hvordan en referanseverdi fastsettes, og at det kan foretas en revisjon eller evaluering av inndata, beregninger, 

vurderinger og skjønnsutøvelse. Opptak av telefonsamtaler eller elektronisk kommunikasjon som gjøres i samsvar med  

nr. 1 bokstav h), skal på anmodning framlegges for personer som deltar i samtalen eller kommunikasjonen, og skal oppbevares i 

tre år. 

Artikkel 9 

Klagebehandlingsordning 

1.  En administrator skal innføre og offentliggjøre framgangsmåter for å motta, undersøke og dokumentere klager, herunder 

på administratorens prosess for fastsettelse av referanseverdier. 

2.  En slik klagebehandlingsordning skal sikre at 

a)  administratoren gjør tilgjengelig sine retningslinjer for klagebehandling som gjør det mulig å inngi klager med hensyn til 

om fastsettelsen av en bestemt referanseverdi er representativ for markedsverdien, med hensyn til en foreslått endring av 

prosessen for fastsettelse av referanseverdier, med hensyn til anvendelsen av metoden i forbindelse med fastsettelsen av en 

bestemt referanseverdi, og med hensyn til andre beslutninger som gjelder prosessen for fastsettelse av referanseverdien, 

b)  klager undersøkes raskt og på en rettferdig måte, og at resultatet av undersøkelsen formidles til klageren innen en rimelig 

frist, med mindre en slik formidling ville være i strid med offentlig orden eller forordning (EU) nr. 596/2014, og 

c)  undersøkelsen gjennomføres uavhengig av medarbeidere som kan være eller kan ha vært involvert i klagens gjenstand. 

Artikkel 10 

Utkontraktering 

1.  En administrator skal ikke utkontraktere funksjoner knyttet til leveringen av en referanseverdi på en slik måte at det 

vesentlig svekker administratorens kontroll over leveringen av referanseverdien eller den berørte vedkommende myndighetens 

mulighet til å føre tilsyn med referanseverdien. 

2.  Dersom en administrator utkontrakterer til en tjenesteyter funksjoner eller tjenester og virksomhet i forbindelse med 

leveringen av en referanseverdi, skal administratoren beholde det fulle ansvar for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

denne forordning. 

3.  Dersom utkontraktering finner sted, skal administratoren sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Tjenesteyteren har evne, kapasitet og alle lovpålagte godkjenninger til å utføre utkontrakterte funksjoner eller tjenester eller 

utkontraktert virksomhet på en pålitelig og profesjonell måte.  
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b)  Administratoren gjør tilgjengelig for de berørte vedkommende myndighetene identiteten og oppgavene til tjenesteyteren 

som deltar i prosessen for fastsettelse av referanseverdier. 

c)  Administratoren treffer egnede tiltak dersom det viser seg at tjenesteyteren ikke utfører de utkontrakterte funksjonene 

effektivt og i samsvar med gjeldende lover og reguleringskrav. 

d)  Administratoren har fortsatt den nødvendige sakkunnskapen til å føre effektivt tilsyn med de utkontrakterte funksjonene og 

styre risikoene som er forbundet med utkontrakteringen. 

e)  Tjenesteyteren opplyser administratoren om enhver utvikling som kan få en vesentlig innvirkning på tjenesteyterens evne til 

å utføre de utkontrakterte funksjonene effektivt og i samsvar med gjeldende lover og reguleringskrav. 

f)  Tjenesteyteren samarbeider med den berørte vedkommende myndigheten om den utkontrakterte virksomheten, og 

administratoren og den berørte vedkommende myndigheten har effektiv tilgang til opplysninger om den utkontrakterte 

virksomheten og adgang til tjenesteyterens forretningslokaler, og den berørte vedkommende myndigheten kan utøve disse 

tilgangs- og adgangsrettighetene. 

g)  Administratoren kan si opp utkontrakteringsordningene ved behov. 

h)  Administratoren treffer rimelige tiltak, herunder innfører beredskapsplaner, for å unngå unødig operasjonell risiko i 

forbindelse med tjenesteyterens deltakelse i prosessen for fastsettelse av referanseverdier. 

KAPITTEL 2 

Inndata, metode og melding om overtredelser 

Artikkel 11 

Inndata 

1.  Leveringen av en referanseverdi skal være underlagt følgende krav med hensyn til inndataene: 

a)  Inndataene skal være tilstrekkelige til å gi et nøyaktig og pålitelig bilde av den markedsmessige eller økonomiske 

virkeligheten som referanseverdien er tiltenkt å måle. 

Inndataene skal være transaksjonsopplysninger, dersom slike er tilgjengelige og egnede. Dersom transaksjonsopp-

lysningene ikke er tilstrekkelige eller ikke er egnede til å gi et nøyaktig og pålitelig bilde av den markedsmessige eller 

økonomiske virkeligheten som referanseverdien er tiltenkt å måle, kan det brukes inndata som ikke er transaksjonsopp-

lysninger, herunder estimerte priser, pristilbud og bindende pristilbud, eller andre verdier. 

b)  Inndataene nevnt i bokstav a) skal kunne verifiseres. 

c)  Administratoren skal utarbeide og offentliggjøre klare retningslinjer for de forskjellige typene inndata, for prioriterings-

rekkefølgen for bruken av de ulike typene inndata og for anvendelsen av en ekspertvurdering, for å sikre samsvar med 

bokstav a) og metoden. 

d)  Dersom en referanseverdi bygger på inndata fra bidragsytere, skal administratoren, når det er relevant, innhente inndataene 

fra et pålitelig og representativt panel eller utvalg av bidragsytere slik at det sikres at de resulterende referanseverdiene er 

pålitelige og representative for den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten som referanseverdien er tiltenkt å måle. 

e)  Administratoren skal ikke bruke inndata fra en bidragsyter dersom administratoren ser tegn på at bidragsyteren ikke 

overholder atferdsreglene nevnt i artikkel 15, og skal i så fall innhente representative offentlig tilgjengelige opplysninger. 

2.  Administratorene skal sikre at kontrollen av inndata omfatter 

a)  kriterier som fastsetter hvem som kan levere inndata til administratoren, og en framgangsmåte for å velge bidragsytere, 

b)  en framgangsmåte for å vurdere en bidragsyters inndata og hindre bidragsyteren i å levere ytterligere inndata, eller, når det 

er relevant, anvendelse av andre sanksjoner overfor bidragsyteren ved manglende overholdelse, og  
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c)  en framgangsmåte for å validere inndata, herunder i forhold til andre indikatorer eller data, for å sikre inndataenes integritet 

og nøyaktighet. 

3.  Dersom inndata til en referanseverdi leveres av en front-office-funksjon, dvs. en avdeling, en underavdeling, en gruppe 

eller personale hos bidragsytere eller et tilknyttet foretak som utfører virksomhet knyttet til prisfastsettelse, handel, salg, 

markedsføring, annonsering, innhenting av tilbud, strukturering eller megling, skal administratoren 

a)  innhente data fra andre kilder som bekrefter disse inndataene, og 

b)  sikre at bidragsyterne har egnede interne framgangsmåter for tilsyn og verifisering. 

4.  Dersom en administrator anser at inndataene ikke er representative for den markedsmessige eller økonomiske 

virkeligheten som en referanseverdi er tiltenkt å måle, skal administratoren innen en rimelig frist endre enten inndataene, 

bidragsyterne eller metoden for å sikre at inndataene er representative for den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten, 

eller slutte å levere den berørte referanseverdien. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere å spesifisere hvordan det skal sikres at 

inndataene er egnede og verifiserbare, i samsvar med nr. 1 bokstav a) og b), samt de interne framgangsmåtene for tilsyn og 

verifisering som administratoren skal sikre at en bidragsyter har på plass, i samsvar med nr. 3 bokstav b), for å sikre inndataenes 

integritet og nøyaktighet. ESMAs utkast til tekniske reguleringsstandarder skal imidlertid ikke omfatte eller få anvendelse på 

administratorer av ikke-betydningsfulle referanseverdier. 

ESMA skal ta hensyn til de ulike typene referanseverdier og sektorer som omhandles i denne forordning, inndataenes art, det 

underliggende markedets eller den økonomiske virkelighetens egenskaper og forholdsmessighetsprinsippet, referanseverdienes 

sårbarhet for manipulasjon og den internasjonale tilnærmingen av tilsynspraksis i forbindelse med referanseverdier. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

6.  ESMA kan utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 til administratorer av ikke-

betydningsfulle referanseverdier for å spesifisere elementene nevnt i nr. 5 i denne artikkel. 

Artikkel 12 

Metode 

1.  Ved fastsettelsen av en referanseverdi skal en administrator anvende en metode som 

a)  er solid og pålitelig, 

b)  har klare regler som angir hvordan og når skjønn kan utøves ved fastsettelsen av denne referanseverdien, 

c)  er rigorøs, kontinuerlig og mulig å validere, herunder eventuelt gjennom etterkontroll mot tilgjengelige 

transaksjonsopplysninger, 

d)  er robust og sikrer at referanseverdien kan beregnes ut fra så mange omstendigheter som mulig, uten at det går ut over dens 

integritet, 

e)  er sporbar og verifiserbar. 

2.  Ved utviklingen av en referanseverdimetode skal en administrator av referanseverdier 

a)  ta hensyn til faktorer som markedets størrelse og normale likviditet, transaksjonenes gjennomsiktighet og 

markedsdeltakernes posisjoner, markedskonsentrasjon, dynamikken i markedet og enhver stikkprøves egnethet til å 

representere den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten som referanseverdien er tiltenkt å måle,  
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b)  fastsette hva som utgjør et aktivt marked for denne referanseverdien, og 

c)  fastsette prioriteringen av forskjellige typer inndata. 

3.  En administrator skal ha klare offentliggjorte ordninger som identifiserer de omstendighetene der inndataenes mengde 

eller kvalitet ikke når opp til de standardene som er nødvendige for at en metode skal kunne fastsette referanseverdien på en 

nøyaktig og pålitelig måte, og som beskriver hvorvidt og hvordan referanseverdien skal beregnes i slike tilfeller. 

Artikkel 13 

Metodens gjennomsiktighet 

1.  En administrator skal utvikle, anvende og administrere referanseverdien og metoden på en gjennomsiktig måte. For dette 

formål skal administratoren offentliggjøre eller gjøre tilgjengelig følgende opplysninger: 

a)  Hovedpunktene i den metoden administratoren anvender for hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres, eller 

eventuelt for hver familie av referanseverdier som leveres og offentliggjøres. 

b)  Nærmere opplysninger om den interne gjennomgåelsen og godkjenningen av en bestemt metode og om hvor ofte en slik 

gjennomgåelse skal foretas. 

c)  Framgangsmåtene for samråd om hver foreslåtte vesentlige endring av administratorens metode og begrunnelsen for slike 

endringer, herunder en definisjon av hva som utgjør en vesentlig endring, og under hvilke omstendigheter administratoren 

skal underrette brukerne om slike endringer. 

2.  Framgangsmåtene som kreves i henhold til nr. 1 bokstav c), skal fastsette 

a)  at slike foreslåtte vesentlige endringer skal meddeles på forhånd innen en klar frist, slik at virkningen av endringene kan 

analyseres og kommenteres, og 

b)  at kommentarene nevnt i bokstav a) i dette nummer og administratorens reaksjoner på disse skal gjøres tilgjengelige etter 

samråd, med mindre den som har inngitt kommentarene, har anmodet om fortrolig behandling av dem. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere å spesifisere hvilke opplysninger som skal 

gis av en administrator i samsvar med kravene i nr. 1 og 2, idet det skilles mellom ulike typer referanseverdier og sektorer som 

fastsatt i denne forordning. ESMA skal ta hensyn til behovet for å offentliggjøre de elementene i metoden som gir brukerne 

tilstrekkelig utførlige opplysninger til at de kan forstå hvordan en referanseverdi leveres og vurdere om den er representativ, 

relevant for bestemte brukere og egnet som referanse for finansielle instrumenter og kontrakter, og forholdsmessighets-

prinsippet. ESMAs utkast til tekniske reguleringsstandarder skal imidlertid ikke omfatte eller få anvendelse på administratorer 

av ikke-betydningsfulle referanseverdier. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

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.  ESMA kan utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 til administratorer av ikke-

betydningsfulle referanseverdier for ytterligere å spesifisere elementene nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Artikkel 14 

Melding om overtredelser 

1.  En administrator skal innføre egnede systemer og effektive kontroller for å sikre inndataenes integritet med sikte på å 

kunne påvise og melde til vedkommende myndigheter enhver atferd som kan innebære manipulasjon eller forsøk på 

manipulasjon av en referanseverdi i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014.  
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2.  En administrator skal kontrollere inndata og bidragsytere for å kunne underrette vedkommende myndighet og gi alle 

relevante opplysninger dersom administratoren mistenker at det i forbindelse med en referanseverdi har funnet sted en handling 

som kan innebære manipulasjon eller forsøk på manipulasjon av referanseverdien i henhold til forordning (EU)  

nr. 596/2014, herunder hemmelig avtale med slikt formål. 

Vedkommende myndighet for administratoren skal, når det er relevant, oversende slike opplysninger til vedkommende 

myndighet i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014. 

3.  Administratorer skal ha framgangsmåter for sine ledere, ansatte og andre fysiske personer hvis tjenester stilles til rådighet 

for administratoren eller er underlagt dennes kontroll, for å rapportere om overtredelser av denne forordning internt. 

KAPITTEL 3 

Atferdsregler og krav til bidragsytere 

Artikkel 15 

Atferdsregler 

1.  Dersom en referanseverdi bygger på inndata fra bidragsytere, skal administratoren for hver referanseverdi utarbeide 

atferdsregler som klart angir bidragsyterens ansvar med hensyn til leveringen av inndata, og sikre at disse atferdsreglene 

oppfyller kravene i denne forordning. Administratoren skal regelmessig og minst en gang i året samt dersom atferdsreglene 

endres, forsikre seg om at bidragsyterne overholder atferdsreglene. 

2.  Atferdsreglene skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a)  En tydelig beskrivelse av inndataene som skal leveres, og av kravene som er nødvendige for å sikre at inndataene leveres i 

samsvar med artikkel 11 og 14. 

b)  Identifikasjon av de personene som kan levere inndata til administratoren, framgangsmåter for å bekrefte identiteten til en 

bidragsyter og eventuelle innberettere samt godkjenning av eventuelle innberettere som leverer inndata på vegne av en 

bidragsyter. 

c)  Retningslinjer for å sikre at en bidragsyter leverer alle relevante inndata. 

d)  Systemene og kontrollene som en bidragsyter skal opprette, herunder 

i)  framgangsmåter for å levere inndata, herunder krav om at bidragsyteren skal angi om inndataene er transaksjonsopp-

lysninger og om de oppfyller administratorens krav, 

ii)  retningslinjer for bruk av skjønn ved levering av inndata, 

iii)  eventuelle krav om validering av inndata før de leveres til administratoren, 

iv)  retningslinjer for dokumentasjon, 

v)  krav til rapportering av mistenkelige inndata, 

vi)  krav til håndtering av interessekonflikter. 

3.  Administratorer kan utarbeide egne atferdsregler for hver familie av referanseverdier som de leverer. 

4.  Dersom en berørt vedkommende myndighet ved anvendelsen av sin myndighet i henhold til artikkel 41 fastslår at enkelte 

elementer av atferdsreglene ikke er i samsvar med denne forordning, skal den underrette den berørte administratoren. Innen  

30 dager etter at den mottar en slik melding, skal administratoren tilpasse atferdsreglene for å sikre samsvar med denne 

forordning.  
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5.  Innen 15 virkedager fra anvendelsesdatoen for beslutningen om å oppføre en kritisk referanseverdi på listen nevnt i 

artikkel 20 nr. 1, skal administratoren av denne kritiske referanseverdien oversende atferdsreglene til den berørte vedkommende 

myndigheten. Den berørte vedkommende myndigheten skal innen 30 dager kontrollere om atferdsreglenes innhold oppfyller 

kravene i denne forordning. Dersom den berørte vedkommende myndigheten fastslår at enkelte elementer ikke er i samsvar 

med denne forordning, får nr. 4 i denne artikkel anvendelse. 

6.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere å spesifisere elementene i atferdsreglene 

nevnt i nr. 2 for ulike typer referanseverdier og for å ta hensyn til utviklingen av referanseverdier og utviklingen på 

finansmarkedene. 

ESMA skal ta hensyn til de forskjellige egenskapene til referanseverdier og bidragsytere, særlig når det gjelder forskjeller i 

inndata og metoder, risikoen for manipulasjon av inndataene samt internasjonal tilnærming av tilsynspraksis i forbindelse med 

referanseverdier. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 16 

Styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn 

1.  Følgende styrings- og kontrollkrav får anvendelse på en bidragsyter under tilsyn: 

a)  Bidragsyteren under tilsyn skal sikre at leveringen av inndata ikke påvirkes av eksisterende eller mulige interessekonflikter, 

og at et eventuelt nødvendig skjønn utøves på en uavhengig og ærlig måte på grunnlag av relevante opplysninger i samsvar 

med atferdsreglene nevnt i artikkel 15. 

b)  Bidragsyteren under tilsyn skal ha en kontrollramme som sikrer inndataenes integritet, nøyaktighet og pålitelighet og at 

inndata leveres i samsvar med denne forordning og atferdsreglene nevnt i artikkel 15. 

2.  En bidragsyter under tilsyn skal ha effektive systemer og kontroller for å sikre integriteten og påliteligheten til alle inndata 

som leveres til administratoren, herunder 

a)  kontroller med hensyn til hvem som kan levere inndata til en administrator, herunder, når det anses som rimelig, en 

framgangsmåte for godkjenning fra en fysisk person som har en stilling som er overordnet i forhold til innberetterens 

stilling, 

b)  egnet opplæring av innberettere, som omfatter minst denne forordning og forordning (EU) nr. 596/2014, 

c)  tiltak for håndtering av interessekonflikter, herunder organisatorisk atskillelse av ansatte der det er relevant, og tiltak for å 

vurdere hvordan insentiver til å manipulere en referanseverdi, som oppstår som følge av godtgjøringspolitikk, kan fjernes, 

d)  dokumentasjon i et passende tidsrom av kommunikasjon i forbindelse med levering av inndata, av alle opplysninger som 

bidragsyteren har brukt for å kunne foreta hver levering, og av alle eksisterende eller mulige interessekonflikter, herunder, 

men ikke begrenset til, bidragsyterens eksponering mot finansielle instrumenter som bruker en referanseverdi som 

referanse, 

e)  dokumentasjon av interne og eksterne revisjoner. 

3.  Dersom inndataene bygger på en ekspertvurdering, skal bidragsytere under tilsyn, i tillegg til systemene og kontrollene 

nevnt i nr. 2, fastsette retningslinjer for vurderinger eller skjønnsutøvelse og dokumentere begrunnelsen for slike vurderinger 

eller slik skjønnsutøvelse. Når det anses som rimelig, skal bidragsytere under tilsyn ta hensyn til referanseverdiens og dens 

inndatas art.  
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4.  En bidragsyter under tilsyn skal samarbeide fullt ut med administratoren og den berørte vedkommende myndigheten om 

revisjon av og tilsyn med leveringen av en referanseverdi og stille til rådighet opplysningene og dokumentasjonen som innehas 

i samsvar med nr. 2 og 3. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere å spesifisere de kravene til styring, systemer, 

kontroller og retningslinjer som angis i nr. 1, 2 og 3. 

ESMA skal ta hensyn til de forskjellige egenskapene til referanseverdier og bidragsytere under tilsyn, særlig når det gjelder 

forskjeller i leverte inndata og anvendte metoder, risikoen for manipulasjon av inndataene, arten av virksomhet som utøves av 

bidragsyterne under tilsyn, og utviklingen av referanseverdier og utviklingen på finansmarkedene i lys av den internasjonale 

tilnærmingen av tilsynspraksis i forbindelse med referanseverdier. ESMAs utkast til tekniske reguleringsstandarder skal 

imidlertid ikke omfatte eller få anvendelse på bidragsytere under tilsyn som leverer ikke-betydningsfulle referanseverdier. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

6.  ESMA kan utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 til bidragsytere under tilsyn 

som bidrar til ikke-betydningsfulle referanseverdier, for å spesifisere elementene nevnt i nr. 5 i denne artikkel. 

AVDELING III 

KRAV TIL ULIKE TYPER REFERANSEVERDIER 

KAPITTEL 1 

Referanseverdier basert på regulerte data 

Artikkel 17 

Referanseverdier basert på regulerte data 

1.  Artikkel 11 nr. 1 bokstav d) og e), artikkel 11 nr. 2 og 3, artikkel 14 nr. 1 og 2, artikkel 15 og artikkel 16 får ikke 

anvendelse på levering av og bidrag til referanseverdier basert på regulerte data. Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) får ikke anvendelse 

på levering av referanseverdier basert på regulerte data når det gjelder inndata som leveres i sin helhet og direkte i samsvar med 

artikkel 3 nr. 1 punkt 24. 

2.  Artikkel 24 og 25 eller artikkel 26 får, alt etter hva som er relevant, anvendelse på levering av og bidrag til 

referanseverdier basert på regulerte data som brukes direkte eller indirekte i en kombinasjon av referanseverdier som en 

referanse for finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter eller for å måle resultatene til investeringsfond som har en 

samlet verdi på opptil 500 milliarder euro på grunnlag av alle referanseverdiens løpetider, der det er relevant. 

KAPITTEL 2 

Referanserenter 

Artikkel 18 

Referanserenter 

De særlige kravene fastsatt i vedlegg I får anvendelse i tillegg til eller i stedet for kravene i avdeling II på levering av og bidrag 

til referanserenter. 

Artikkel 24, 25 og 26 får ikke anvendelse på levering av og bidrag til referanserenter.  
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KAPITTEL 3 

Varereferanseverdier 

Artikkel 19 

Varereferanseverdier 

1.  De særlige kravene fastsatt i vedlegg II får anvendelse i stedet for kravene i avdeling II, med unntak av artikkel 10, på 

levering av og bidrag til varereferanseverdier, med mindre den berørte referanseverdien er en referanseverdi basert på regulerte 

data eller på bidrag fra bidragsytere der flertallet er enheter under tilsyn. 

Artikkel 24, 25 og 26 får ikke anvendelse på levering av og bidrag til varereferanseverdier. 

2.  Dersom en varereferanseverdi er en kritisk referanseverdi og den underliggende eiendelen er gull, sølv eller platina, får 

kravene i avdeling II anvendelse i stedet for vedlegg II. 

KAPITTEL 4 

Kritiske referanseverdier 

Artikkel 20 

Kritiske referanseverdier 

1.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 50  

nr. 2 for å fastsette og gjennomgå minst annethvert år en liste over kritiske referanseverdier som leveres av administratorer 

lokalisert i Unionen, forutsatt at ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Referanseverdien brukes direkte eller indirekte i en kombinasjon av referanseverdier som en referanse for finansielle 

instrumenter eller finansielle kontrakter eller for å måle resultatene til investeringsfond som har en samlet verdi på minst 

500 milliarder euro på grunnlag av alle referanseverdiens løpetider, der det er relevant. 

b)  Referanseverdien bygger på bidrag fra bidragsytere der flertallet er lokalisert i én medlemsstat, og anses som kritisk i denne 

medlemsstaten i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5 i denne artikkel. 

c)  Referanseverdien oppfyller alle følgende kriterier: 

i)  Referanseverdien brukes direkte eller indirekte i en kombinasjon av referanseverdier som en referanse for finansielle 

instrumenter eller finansielle kontrakter eller for å måle resultatene til investeringsfond som har en samlet verdi på 

minst 400 milliarder euro på grunnlag av alle referanseverdiens løpetider, der det er relevant, men som ikke overstiger 

verdien fastsatt i bokstav a). 

ii)  Det finnes ingen eller svært få markedsbaserte alternativer til referanseverdien. 

iii)  Dersom referanseverdien ikke lenger leveres eller leveres på grunnlag av inndata som ikke lenger er fullt ut 

representative for den underliggende markedsmessige eller økonomiske virkeligheten, eller på grunnlag av upålitelige 

inndata, vil det få betydelig og negativ innvirkning på markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, 

realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og foretak i en eller flere medlemsstater.  
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Dersom en referanseverdi oppfyller kriteriene i bokstav c) punkt ii) og iii), men ikke oppfyller kriteriet i bokstav c) punkt i), 

kan vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene sammen med vedkommende myndighet i medlemsstaten der 

administratoren er etablert, avtale at en slik referanseverdi bør anerkjennes som kritisk i henhold til dette ledd. I alle tilfeller 

skal vedkommende myndighet for administratoren rådføre seg med vedkommende myndigheter i de berørte 

medlemsstatene. I tilfelle av uenighet mellom vedkommende myndigheter skal vedkommende myndighet for 

administratoren avgjøre om referanseverdien bør anerkjennes som kritisk i henhold til dette ledd, idet det tas hensyn til 

grunnene til uenigheten. Vedkommende myndigheter eller, i tilfelle av uenighet, vedkommende myndighet for 

administratoren skal oversende vurderingen til Kommisjonen. Etter å ha mottatt vurderingen skal Kommisjonen vedta en 

gjennomføringsrettsakt i samsvar med dette nummer. Videre skal vedkommende myndighet for administratoren, i tilfelle av 

uenighet, oversende sin vurdering til ESMA, som kan offentliggjøre en uttalelse. 

2.  Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat nevnt i nr. 1 bokstav b) anser at en administrator under dens tilsyn 

leverer en referanseverdi som bør anerkjennes som kritisk, skal den underrette ESMA og oversende en dokumentert vurdering 

til ESMA. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 2 skal vedkommende myndighet vurdere om referanseverdiens opphør eller dens levering på 

grunnlag av inndata eller et panel av bidragsytere som ikke lenger er representative for den underliggende markedsmessige eller 

økonomiske virkeligheten, vil ha negativ innvirkning på markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, 

realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og foretak i medlemsstaten. Vedkommende myndighet skal i sin vurdering 

ta hensyn til følgende: 

a)  Verdien av finansielle instrumenter og finansielle kontrakter som bruker referanseverdien som referanse, og verdien av 

investeringsfond som bruker referanseverdien for å måle sine resultater, i medlemsstaten, og deres betydning for den 

samlede verdien av utestående finansielle instrumenter og finansielle kontrakter og den samlede verdien av 

investeringsfond i medlemsstaten. 

b)  Verdien av finansielle instrumenter og finansielle kontrakter som bruker referanseverdien som referanse, og verdien av 

investeringsfond som bruker referanseverdien for å måle sine resultater, i medlemsstaten, og deres betydning for 

medlemsstatens bruttonasjonalprodukt. 

c)  Eventuelle andre tall for objektivt å vurdere hvordan referanseverdiens opphør eller upålitelighet vil kunne påvirke 

markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og foretak 

i medlemsstaten. 

Vedkommende myndighet skal minst annethvert år gjennomgå sin vurdering av om referanseverdien er kritisk, underrette 

ESMA og oversende den nye vurderingen til ESMA. 

4.  Innen seks uker etter at underretningen omhandlet i nr. 2 er mottatt, skal ESMA avgi en uttalelse om hvorvidt 

vedkommende myndighets vurdering oppfyller kravene i nr. 3, og oversende uttalelsen til Kommisjonen sammen med 

vedkommende myndighets vurdering. 

5.  Kommisjonen skal, etter å ha mottatt uttalelsen nevnt i nr. 4, vedta gjennomføringsrettsakter i samsvar med nr. 1. 

6.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 49 for å 

a)  spesifisere hvordan det nominelle beløpet for andre finansielle instrumenter enn derivater, det nominelle beløpet for 

derivater og netto andelsverdi for investeringsfond skal vurderes, herunder når det gjelder en indirekte henvisning til en 

referanseverdi i en kombinasjon av referanseverdier, med sikte på å sammenligne dem med tersklene nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel og i artikkel 24 nr. 1 bokstav a), 

b)  gjennomgå beregningsmetoden som brukes for å fastsette tersklene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, i lys av markeds-, pris- og 

regelverksutviklingen samt av hvor hensiktsmessig det er å klassifisere referanseverdier når den samlede verdien av 

finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfond som bruker referanseverdiene som referanse, ligger 

nær terskelverdien; en slik gjennomgåelse skal finne sted minst annethvert år fra 1. januar 2018,  
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c)  spesifisere hvordan kriteriene nevnt i nr. 1 bokstav c) punkt iii) i denne artikkel skal anvendes, idet det tas hensyn til alle 

data som bidrar til en objektiv vurdering av hvordan referanseverdiens opphør eller upålitelighet vil kunne påvirke 

markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og foretak 

i en eller flere medlemsstater. 

Kommisjonen skal eventuelt ta hensyn til relevant markedsutvikling eller teknologisk utvikling. 

Artikkel 21 

Obligatorisk administrering av en kritisk referanseverdi 

1.  Dersom en administrator av en kritisk referanseverdi har til hensikt å slutte å levere en slik referanseverdi, skal 

administratoren 

a)  umiddelbart underrette sin vedkommende myndighet og 

b)  innen fire uker etter underretningen framlegge en vurdering av hvordan 

i)  referanseverdien skal overføres til en ny administrator eller 

ii)  leveringen av referanseverdien skal opphøre, idet det tas hensyn til framgangsmåten fastsatt i artikkel 28 nr. 1. 

I tidsrommet nevnt i første ledd bokstav b) skal administratoren ikke slutte å levere referanseverdien. 

2.  Når den har mottatt administratorens vurdering nevnt i nr. 1, skal vedkommende myndighet 

a)  underrette ESMA og eventuelt kollegiet opprettet i henhold til artikkel 46 og 

b)  innen fire uker foreta sin egen vurdering av hvordan referanseverdien skal overføres til en ny administrator eller slutte å bli 

levert, idet det tas hensyn til framgangsmåten fastsatt i samsvar med artikkel 28 nr. 1. 

I tidsrommet nevnt i første ledd bokstav b) i dette nummer skal administratoren ikke slutte å levere referanseverdien uten 

skriftlig samtykke fra vedkommende myndighet. 

3.  Når vurderingen nevnt i nr. 2 bokstav b) er fullført, skal vedkommende myndighet ha myndighet til å pålegge 

administratoren å fortsette å offentliggjøre referanseverdien inntil 

a)  leveringen av referanseverdien er overført til en ny administrator, 

b)  leveringen av referanseverdien kan opphøre på en velordnet måte, eller 

c)  referanseverdien ikke lenger er kritisk. 

Ved anvendelsen av første ledd skal vedkommende myndighet kunne pålegge administratoren å fortsette å offentliggjøre 

referanseverdien i høyst tolv måneder. 

Ved utgangen av denne perioden skal vedkommende myndighet på nytt vurdere sin beslutning om å pålegge administratoren å 

fortsette å offentliggjøre referanseverdien, og den kan om nødvendig forlenge dette tidsrommet med en egnet periode på høyst 

tolv måneder. Den samlede varigheten av obligatorisk administrering skal ikke overstige 24 måneder. 

4.  Dersom administratoren av en kritisk referanseverdi skal avvikles som følge av insolvensbehandling, skal vedkommende 

myndighet, uten at det berører nr. 1, foreta en vurdering av hvorvidt og hvordan den kritiske referanseverdien kan overføres til 

en ny administrator eller opphøre å bli levert på en velordnet måte, idet det tas hensyn til framgangsmåten fastsatt i samsvar 

med artikkel 28 nr. 1.  
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Artikkel 22 

Begrensning av markedsmakten til administratorer av kritiske referanseverdier 

Uten at det berører anvendelsen av Unionens konkurranseregelverk, skal administratoren når den leverer en kritisk 

referanseverdi, treffe egnede tiltak for å sikre at lisenser for og opplysninger om referanseverdien gis til alle brukere på et 

rettferdig, rimelig, gjennomsiktig og ikke-diskriminerende grunnlag. 

Artikkel 23 

Obligatoriske bidrag til en kritisk referanseverdi 

1.  Denne artikkel får anvendelse på kritiske referanseverdier som bygger på bidrag fra bidragsytere der flertallet er enheter 

under tilsyn. 

2.  Administratorer av en eller flere kritiske referanseverdier skal annethvert år framlegge for vedkommende myndighet en 

vurdering av hvilken evne hver av de kritiske referanseverdiene som de leverer, har til å måle den underliggende 

markedsmessige eller økonomiske virkeligheten. 

3.  Dersom en bidragsyter under tilsyn som bidrar med inndata til en kritisk referanseverdi, har til hensikt å slutte å levere 

slike, skal den umiddelbart skriftlig underrette administratoren av referanseverdien, som omgående skal underrette sin 

vedkommende myndighet. Dersom bidragsyteren under tilsyn er lokalisert i en annen medlemsstat, skal vedkommende 

myndighet for administratoren omgående underrette vedkommende myndighet for denne bidragsyteren. Administratoren av 

referanseverdien skal så snart som mulig, men senest 14 dager etter underretningen fra bidragsyteren under tilsyn, framlegge for 

vedkommende myndighet en vurdering av hvordan referanseverdiens evne til å måle den underliggende markedsmessige eller 

økonomiske virkeligheten blir påvirket. 

4.  Når vedkommende myndighet for administratoren har mottatt en slik vurdering fra administratoren av referanseverdien 

som nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal myndigheten, på grunnlag av denne vurderingen, umiddelbart underrette ESMA og 

eventuelt kollegiet som er opprettet i henhold til artikkel 46, og foreta sin egen vurdering av referanseverdiens evne til å måle 

den underliggende markedsmessige og økonomiske virkeligheten, idet det tas hensyn til administratorens framgangsmåte for 

opphør av referanseverdien i samsvar med artikkel 28 nr. 1. 

5.  I tidsrommet fra datoen da vedkommende myndighet for administratoren blir underrettet om at en bidragsyter har til 

hensikt å slutte å levere inndata, fram til tidspunktet da vurderingen nevnt i nr. 4 er fullført, skal myndigheten kunne kreve at de 

bidragsyterne som ga meldingen i samsvar med nr. 3, fortsetter å levere inndata i en periode som ikke i noe tilfelle skal 

overstige fire uker, uten at dette forplikter enheter under tilsyn til å handle eller påta seg å handle. 

6.  Dersom vedkommende myndighet, etter perioden fastsatt i nr. 5 og på grunnlag av sin egen vurdering som nevnt i  

nr. 4, anser at det er fare for at en kritisk referanseverdi ikke lenger vil være representativ, skal den ha myndighet til å 

a)  kreve at enheter under tilsyn som er valgt ut i samsvar med nr. 7 i denne artikkel, herunder enheter som ennå ikke er 

bidragsytere til den relevante kritiske referanseverdien, skal levere inndata til administratoren i samsvar med 

administratorens metode, atferdsreglene nevnt i artikkel 15 og andre regler. Et slikt krav skal gjelde i et passende tidsrom på 

høyst tolv måneder fra datoen da den opprinnelige beslutningen om å kreve obligatoriske bidrag ble truffet i henhold til  

nr. 5, eller, for enheter som ennå ikke er bidragsytere, fra datoen da beslutningen om å kreve obligatoriske bidrag ble truffet 

i henhold til denne bokstav,  
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b)  forlenge perioden for obligatoriske bidrag med et passende tidsrom på høyst tolv måneder etter en gjennomgåelse i henhold 

til nr. 9 av ethvert tiltak som er vedtatt i henhold til bokstav a) i dette nummer, 

c)  bestemme i hvilken form og innen hvilken frist inndata skal leveres, uten at dette forplikter enheter under tilsyn til å handle 

eller påta seg å handle, 

d)  kreve at administratoren endrer metoden, atferdsreglene nevnt i artikkel 15 eller andre regler for den kritiske 

referanseverdien. 

Den samlede varigheten av obligatoriske bidrag i henhold til første ledd bokstav a) og b) skal ikke overstige 24 måneder. 

7.  Ved anvendelsen av nr. 6 skal enheter under tilsyn som skal pålegges å bidra med inndata, velges ut av vedkommende 

myndighet for administratoren i nært samarbeid med vedkommende myndigheter for enhetene under tilsyn på grunnlag av 

omfanget av enhetens faktiske og potensielle deltakelse i det markedet som referanseverdien er ment å måle. 

8.  Vedkommende myndighet for en bidragsyter under tilsyn som er pålagt å bidra til en referanseverdi gjennom tiltak truffet 

i samsvar med nr. 6 bokstav a), b) eller c), skal samarbeide med vedkommende myndighet for administratoren om å håndheve 

slike tiltak. 

9.  Innen utgangen av perioden nevnt i nr. 6 første ledd bokstav a) skal vedkommende myndighet for administratoren 

gjennomgå tiltakene som er vedtatt i henhold til nr. 6. Den skal oppheve et tiltak dersom den anser at 

a)  bidragsyterne sannsynligvis fortsetter å bidra med inndata i minst ett år dersom tiltaket oppheves, hvilket skal dokumenteres 

gjennom minst 

i)  en skriftlig erklæring fra bidragsyterne til administratoren og vedkommende myndighet om å fortsette å bidra med 

inndata til den kritiske referanseverdien i minst ett år dersom tiltaket oppheves, 

ii)  en skriftlig rapport fra administratoren til vedkommende myndighet med dokumentasjon på administratorens vurdering 

at det kan sikres at den kritiske referanseverdien fortsatt vil fungere når det obligatoriske bidraget er opphevet, 

b)  leveringen av referanseverdien kan fortsette når bidragsyterne som er pålagt å levere inndata, har sluttet å bidra, 

c)  en akseptabel alternativ referanseverdi er tilgjengelig, og brukere av den kritiske referanseverdien kan bytte til dette 

alternativet til en svært lav kostnad, noe som skal dokumenteres minst gjennom en skriftlig rapport fra administratoren med 

nærmere opplysninger om metodene for overgang til en alternativ referanseverdi, brukernes evne til å bytte til denne 

referanseverdien og de kostnadene som er forbundet med dette, eller 

d)  det ikke er mulig å finne noen egnede alternative bidragsytere, og et opphør av bidrag fra de berørte enhetene under tilsyn 

ville svekke referanseverdien i en slik grad at referanseverdien ville måtte opphøre. 

10.  Dersom leveringen av en kritisk referanseverdi skal opphøre, skal hver bidragsyter under tilsyn som bidrar til denne 

referanseverdien, fortsette å levere inndata i et tidsrom som fastsettes av vedkommende myndighet, men som ikke overstiger 

den lengste tillatte perioden på 24 måneder som fastsatt i nr. 6 annet ledd. 

11.  Administratoren skal, så snart det er praktisk mulig, underrette den berørte vedkommende myndigheten dersom en 

bidragsyter ikke oppfyller kravene i nr. 6. 

12.  Dersom en referanseverdi er anerkjent som kritisk i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 2, 3, 4 og 5, 

skal vedkommende myndighet for administratoren ha myndighet til å kreve inndata i samsvar med nr. 5 og nr. 6 bokstav a), b) 

og c) i denne artikkel bare fra bidragsytere under tilsyn som er lokalisert i dens medlemsstat.  
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KAPITTEL 5 

Betydningsfulle referanseverdier 

Artikkel 24 

Betydningsfulle referanseverdier 

1.  En referanseverdi som ikke oppfyller noen av vilkårene fastsatt i artikkel 20 nr. 1, er betydningsfull når 

a)  den brukes direkte eller indirekte i en kombinasjon av referanseverdier som en referanse for finansielle instrumenter eller 

finansielle kontrakter eller for å måle resultatene til investeringsfond som har en samlet gjennomsnittsverdi på minst  

50 milliarder euro på grunnlag av alle referanseverdiens løpetider, der det er relevant, over et tidsrom på seks måneder, eller 

b)  det ikke er noen eller svært få markedsbaserte alternativer til referanseverdien og det, dersom referanseverdien ikke lenger 

leveres eller leveres på grunnlag av inndata som ikke lenger er fullt ut representative for den underliggende 

markedsmessige eller økonomiske virkeligheten, eller på grunnlag av upålitelige inndata, vil få betydelig og negativ 

innvirkning på markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av 

husholdninger eller foretak i en eller flere medlemsstater. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 49 med sikte på å gjennomgå 

beregningsmetoden som brukes for å fastsette terskelen nevnt i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel i lys av markeds-, pris- og 

regelverksutviklingen samt av hvor hensiktsmessig det er å klassifisere referanseverdier når den samlede verdien av finansielle 

instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfond som bruker referanseverdiene som referanse, ligger nær 

terskelverdien. En slik gjennomgåelse skal finne sted minst annethvert år fra 1. januar 2018. 

3.  En administrator skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet når dens betydningsfulle referanseverdi faller 

under terskelen nevnt i nr. 1 bokstav a). 

Artikkel 25 

Unntak fra særlige krav for betydningsfulle referanseverdier 

1.  En administrator kan velge ikke å anvende artikkel 4 nr. 2, artikkel 4 nr. 7 bokstav c), d) og e), artikkel 11 nr. 3 bokstav b) 

eller artikkel 15 nr. 2 med hensyn til dens betydningsfulle referanseverdi dersom administratoren anser at anvendelsen av en 

eller flere av disse bestemmelsene vil være uforholdsmessig i lys av referanseverdiens art eller innvirkning eller 

administratorens størrelse. 

2.  Dersom en administrator velger ikke å anvende en eller flere av bestemmelsene nevnt i nr. 1, skal den umiddelbart 

underrette vedkommende myndighet og gi den alle relevante opplysninger som bekrefter administratorens vurdering av at 

anvendelsen av en eller flere av disse bestemmelsene ville være uforholdsmessig i lys av referanseverdienes art eller 

innvirkning eller administratorens størrelse. 

3.  En vedkommende myndighet kan beslutte at administratoren av en betydningsfull referanseverdi likevel skal anvende et 

eller flere av kravene i artikkel 4 nr. 2, artikkel 4 nr. 7 bokstav c), d) og e), artikkel 11 nr. 3 bokstav b) og artikkel 15  

nr. 2 dersom myndigheten anser at det vil være rimelig i lys av referanseverdienes art eller innvirkning eller administratorens 

størrelse.  

I sin vurdering skal vedkommende myndighet på grunnlag av opplysningene fra administratoren ta hensyn til følgende kriterier: 

a)  Referanseverdiens sårbarhet for manipulasjon. 

b)  Inndataenes art. 

c)  Interessekonfliktenes omfang. 

d)  Graden av skjønn som utøves av administratoren.  
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e)  Referanseverdiens innvirkning på markedene. 

f)  Referanseverdileveringens art, omfang og kompleksitet. 

g)  Referanseverdiens betydning for den finansielle stabiliteten. 

h)  Verdien av finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfond som bruker referanseverdien som 

referanse. 

i)  Administratorens størrelse, organisatoriske form eller struktur. 

4.  Innen 30 dager etter å ha mottatt en melding fra en administrator i henhold til nr. 2 skal vedkommende myndighet 

underrette administratoren om sin beslutning om å anvende et tilleggskrav i henhold til nr. 3. Dersom meldingen til 

vedkommende myndighet gis i forbindelse med en framgangsmåte for godkjenning eller registrering, får fristene fastsatt i 

artikkel 34 anvendelse. 

5.  En vedkommende myndighet skal, når den utøver sin tilsynsmyndighet i samsvar med artikkel 41, regelmessig undersøke 

om vurderingen som den foretar i henhold til nr. 3 i denne artikkel, fortsatt er gyldig. 

6.  Dersom vedkommende myndighet med rimelig grunn anser at opplysningene som den har mottatt i henhold til nr. 2 i 

denne artikkel, er ufullstendige, eller at det er behov for ytterligere opplysninger, skal fristen på 30 dager nevnt i nr. 4 i denne 

artikkel få anvendelse bare fra den datoen slike utfyllende opplysninger framlegges av administratoren, med mindre fristene i 

artikkel 34 får anvendelse i henhold til nr. 4 i denne artikkel. 

7.  Dersom en administrator av en betydningsfull referanseverdi ikke oppfyller et eller flere av kravene i artikkel 4  

nr. 2, artikkel 4 nr. 7 bokstav c), d) og e), artikkel 11 nr. 3 bokstav b) og artikkel 15 nr. 2, skal den offentliggjøre og oppbevare 

en samsvarserklæring der det tydelig framgår hvorfor det er hensiktsmessig at denne administratoren ikke overholder disse 

bestemmelsene. 

8.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette en mal for samsvarserklæringen nevnt i 

nr. 7. 

ESMA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

9.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere å spesifisere kriteriene nevnt i nr. 3. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

KAPITTEL 6 

Ikke-betydningsfulle referanseverdier 

Artikkel 26 

Ikke-betydningsfulle referanseverdier 

1.  En administrator kan velge ikke å anvende artikkel 4 nr. 2, artikkel 4 nr. 7 bokstav c), d) og e), artikkel 4 nr. 8, artikkel 5 

nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 1, artikkel 6 nr. 3, artikkel 6 nr. 5, artikkel 7 nr. 2, artikkel 11 nr. 1 bokstav 

b), artikkel 11 nr. 2 bokstav b) og c), artikkel 11 nr. 3, artikkel 13 nr. 2, artikkel 14 nr. 2, artikkel 15 nr. 2 og artikkel 16 nr. 2 og 

3 på sine ikke-betydningsfulle referanseverdier.  
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2.  En administrator skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet når administratorens ikke-betydningsfulle 

referanseverdi overstiger terskelverdien nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a). I så fall skal den innen tre måneder oppfylle 

gjeldende krav til betydningsfulle referanseverdier. 

3.  Dersom en administrator av en ikke-betydningsfull referanseverdi velger ikke å anvende en eller flere av bestemmelsene 

nevnt i nr. 1, skal den offentliggjøre og oppbevare en samsvarserklæring der det tydelig framgår hvorfor det er hensiktsmessig 

at denne administratoren ikke overholder disse bestemmelsene. Administratoren skal framlegge samsvarserklæringen for sin 

vedkommende myndighet. 

4.  Den berørte vedkommende myndigheten skal gjennomgå samsvarserklæringen nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Vedkommende myndighet kan også be om ytterligere opplysninger fra administratoren om dennes ikke-betydningsfulle 

referanseverdier i samsvar med artikkel 41 og kan kreve endringer for å sikre at denne forordning overholdes. 

5.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette en mal for samsvarserklæringen nevnt i 

nr. 3. 

ESMA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

AVDELING IV 

GJENNOMSIKTIGHET OG FORBRUKERVERN 

Artikkel 27 

Referanseverdierklæring 

1.  Innen to uker etter at en administrator oppføres i registeret nevnt i artikkel 36, skal administratoren på en måte som sikrer 

rettferdig og lett tilgang, offentliggjøre en referanseverdierklæring for hver referanseverdi eller eventuelt for hver familie av 

referanseverdier som kan brukes i Unionen i samsvar med artikkel 29. 

Dersom denne administratoren begynner å levere en ny referanseverdi eller familie av referanseverdier som kan brukes i 

Unionen i samsvar med artikkel 29, skal administratoren innen to uker og på en måte som sikrer rettferdig og lett tilgang, 

offentliggjøre en referanseverdierklæring for hver nye referanseverdi eller eventuelt familie av referanseverdier. 

Administratoren skal gjennomgå og om nødvendig ajourføre referanseverdierklæringen for hver referanseverdi eller familie av 

referanseverdier ved endring opplysningene som skal gis i henhold til denne artikkel, og under alle omstendigheter minst 

annethvert år. 

Referanseverdierklæringen skal 

a)  klart og entydig definere den markedsmessige eller økonomiske virkeligheten som referanseverdien måler, og angi under 

hvilke omstendigheter en slik måling kan bli upålitelig, 

b)  fastsette tekniske spesifikasjoner som klart og utvetydig identifiserer de delene av beregningen av referanseverdien der det 

kan utøves skjønn, kriteriene som gjelder for utøvelsen av slikt skjønn, stillingen til de personene som kan utøve dette 

skjønnet, og hvordan denne skjønnsutøvelsen deretter kan evalueres, 

c)  opplyse om at visse faktorer, herunder eksterne faktorer som ligger utenfor administratorens kontroll, kan kreve at 

referanseverdien endres eller opphører, og 

d)  gjøre brukere oppmerksomme på at endringer eller opphør av referanseverdien kan påvirke de finansielle kontraktene og 

finansielle instrumentene som bruker referanseverdien som referanse, eller målingen av investeringsfonds resultater.  
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2.  En referanseverdierklæring skal minst inneholde 

a)  definisjoner av alle viktige termer i forbindelse med referanseverdiene, 

b)  begrunnelsen for å vedta referanseverdimetoden og framgangsmåtene for gjennomgåelse og godkjenning av metoden, 

c)  kriteriene og framgangsmåtene som brukes til å fastsette referanseverdien, herunder en beskrivelse av inndataene, 

prioriteringen av forskjellige typer inndata, minstesettet av data som kreves for å fastsette en referanseverdi, bruken av 

eventuelle ekstrapoleringsmodeller eller -metoder og eventuelle framgangsmåter for rebalansering av bestanddelene i en 

referanseverdis indeks, 

d)  de kontrollene og reglene som gjelder for administratorens eller eventuelle bidragsyteres vurderinger eller utøvelse av 

skjønn, for å sikre konsekvent anvendelse av slike vurderinger eller slikt skjønn, 

e)  framgangsmåtene som gjelder for fastsettelse av referanseverdien i stressperioder eller i perioder der kildene til 

transaksjonsopplysningene kan være utilstrekkelige, unøyaktige eller upålitelige, og mulige begrensninger for 

referanseverdien i slike perioder, 

f)  framgangsmåtene for håndtering av feil i inndataene eller i fastsettelsen av referanseverdien, herunder når det kan være 

påkrevd med en ny fastsettelse av referanseverdien, og 

g)  opplysninger om mulige begrensninger for referanseverdien, herunder dens bruk i illikvide eller oppsplittede markeder og 

en mulig konsentrasjon av inndata. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere å spesifisere innholdet i en 

referanseverdierklæring og i hvilke tilfeller det kreves en ajourføring av en slik erklæring. 

ESMA skal skille mellom de ulike typene referanseverdier og sektorer som omhandles i denne forordning, og skal ta hensyn til 

forholdsmessighetsprinsippet. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 28 

Endring og opphør av en referanseverdi 

1.  En administrator skal sammen med referanseverdierklæringen nevnt i artikkel 27 offentliggjøre en framgangsmåte for 

tiltak som skal treffes av administratoren ved endring eller opphør av en referanseverdi som kan brukes i Unionen i samsvar 

med artikkel 29 nr. 1. Framgangsmåten kan eventuelt utarbeides for familier av referanseverdier og skal ajourføres og 

offentliggjøres når det skjer en vesentlig endring. 

2.  Enheter under tilsyn, bortsett fra en administrator som nevnt i nr. 1, som bruker en referanseverdi, skal utarbeide og 

vedlikeholde solide skriftlige planer som beskriver de tiltakene de vil treffe dersom en referanseverdi blir vesentlig endret eller 

opphører. Dersom det er mulig og hensiktsmessig, skal slike planer angi en eller flere alternative referanseverdier som kan 

brukes som referanse i stedet for referanseverdiene som ikke lenger leveres, med en forklaring på hvorfor disse 

referanseverdiene vil være egnede alternativer. En enhet under tilsyn skal på anmodning framlegge disse planene og eventuelle 

ajourføringer for den berørte vedkommende myndigheten, og de skal gjenspeiles i kontraktsforholdet til kunder.  
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AVDELING V 

BRUK AV REFERANSEVERDIER I UNIONEN 

Artikkel 29 

Bruk av en referanseverdi 

1.  En enhet under tilsyn kan bruke en referanseverdi eller en kombinasjon av referanseverdier i Unionen dersom 

referanseverdien leveres av en administrator som er lokalisert i Unionen og oppført i registeret nevnt i artikkel 36, eller er en 

referanseverdi som er oppført i registeret nevnt i artikkel 36. 

2.  Når gjenstanden for et prospekt som skal offentliggjøres i henhold til direktiv 2003/71/EF eller direktiv 2009/65/EF, er 

omsettelige verdipapirer eller andre investeringsprodukter som bruker en referanseverdi som referanse, skal utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til handel på et regulert marked, sikre at prospektet også inneholder nøyaktige 

og tydelige opplysninger om hvorvidt referanseverdien er levert av en administrator som er oppført i registeret nevnt i artikkel 

36 i denne forordning. 

Artikkel 30 

Likeverdighet 

1.  For at en referanseverdi eller en kombinasjon av referanseverdier som leveres av en administrator lokalisert i en tredjestat, 

skal kunne brukes i Unionen i samsvar med artikkel 29 nr. 1, skal referanseverdien og administratoren være oppført i registeret 

nevnt i artikkel 36. Følgende vilkår skal være oppfylt for opptak i registeret: 

a)  En beslutning om likeverdighet er vedtatt av Kommisjonen i samsvar med nr. 2 eller 3 i denne artikkel. 

b)  Administratoren er godkjent eller registrert samt underlagt tilsyn i den berørte tredjestaten. 

c)  ESMA er underrettet av administratoren om dennes samtykke til at dens eksisterende eller framtidige referanseverdier kan 

brukes av enheter under tilsyn i Unionen, om listen over de referanseverdiene som den tillater brukt i Unionen, og om 

vedkommende myndighet som har ansvar for dens tilsyn i tredjestaten. 

d)  Samarbeidsavtalene nevnt i nr. 4 i denne artikkel fungerer. 

2.  Kommisjonen kan vedta en gjennomføringsbeslutning der det fastslås at en tredjestats rettslige rammer og tilsynspraksis 

sikrer at 

a)  administratorer som er godkjent eller registrert i denne tredjestaten, oppfyller bindende krav som er likeverdige med 

kravene fastsatt i denne forordning, idet det særlig tas hensyn til om en tredjestats rettslige rammer og tilsynspraksis sikrer 

samsvar med IOSCO-prinsippene for finansielle referanseverdier eller, dersom det er relevant, med IOSCO-prinsippene for 

PRA-er, og at 

b)  de bindende kravene er underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving i den berørte tredjestaten. 

En slik gjennomføringsbeslutning skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 50 nr. 2. 

3.  Alternativt kan Kommisjonen vedta en gjennomføringsbeslutning der det fastslås at 

a)  bindende krav i en tredjestat med hensyn til spesifikke administratorer eller spesifikke referanseverdier eller familier av 

referanseverdier er likeverdige med kravene i denne forordning, idet det særlig tas hensyn til om en tredjestats rettslige 

rammer og tilsynspraksis sikrer samsvar med IOSCO-prinsippene for finansielle referanseverdier eller, dersom det er 

relevant, med IOSCO-prinsippene for PRA-er, og at 

b)  slike spesifikke administratorer eller spesifikke referanseverdier eller familier av referanseverdier er underlagt løpende 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving i den berørte tredjestaten. 

En slik gjennomføringsbeslutning skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 50 nr. 2.  
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4.  ESMA skal inngå samarbeidsavtaler med vedkommende myndigheter i tredjestater hvis rettslige rammer og 

tilsynspraksiser er anerkjent som likeverdige i samsvar med nr. 2 og 3. Avtalene skal minst angi 

a)  ordningen for utveksling av opplysninger mellom ESMA og vedkommende myndigheter i de berørte tredjestatene, 

herunder tilgang til alle relevante opplysninger som ESMA anmoder om med hensyn til administratoren som er godkjent i 

den berørte tredjestaten, 

b)  ordningen for umiddelbar melding til ESMA når en vedkommende myndighet i en tredjestat anser at den administratoren 

som er godkjent i denne tredjestaten og som den fører tilsyn med, overtrer vilkårene for godkjenningen eller annen nasjonal 

lovgivning i tredjestaten, 

c)  framgangsmåtene for samordning av tilsynsvirksomheten, herunder stedlig tilsyn. 

5.  ESMA skal utarbeide et utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette minstekravet til innhold i samarbeids-

avtalene nevnt i nr. 4, for å sikre at vedkommende myndigheter og ESMA kan utøve sin tilsynsmyndighet i henhold til denne 

forordning. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 31 

Tilbakekalling av registrering av en administrator lokalisert i en tredjestat 

1.  ESMA skal tilbakekalle registreringen av en administrator lokalisert i en tredjestat ved å fjerne administratoren fra 

registeret nevnt i artikkel 36 dersom ESMA har berettigede grunner, basert på dokumentasjon, til å anta at administratoren 

a)  opptrer på en måte som klart skader interessene til brukerne av referanseverdiene eller markedenes ordnede virkemåte, eller 

b)  har gjort seg skyldig i en alvorlig overtredelse av nasjonal lovgivning i tredjestaten eller andre bestemmelser som den er 

underlagt i tredjestaten, og som danner grunnlaget for Kommisjonens gjennomføringsbeslutning i samsvar med artikkel 30 

nr. 2 eller 3. 

2.  ESMA skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  ESMA har henvist saken til vedkommende myndighet i tredjestaten, og vedkommende myndighet har ikke truffet de 

nødvendige tiltakene som kreves for å verne investorene og sikre markedenes ordnede virkemåte i Unionen, eller har ikke 

kunnet vise at den berørte administratoren oppfyller de kravene som får anvendelse på den i tredjestaten. 

b)  ESMA har underrettet vedkommende myndighet i tredjestaten om at den har til hensikt å tilbakekalle registreringen av 

administratoren, minst 30 dager før tilbakekallingen. 

3.  ESMA skal omgående underrette andre vedkommende myndigheter om ethvert tiltak som treffes i samsvar med nr. 1, og 

skal offentliggjøre beslutningen på sitt nettsted. 

Artikkel 32 

Anerkjennelse av en administrator lokalisert i en tredjestat 

1.  Inntil det treffes en beslutning om likeverdighet i samsvar med artikkel 30 nr. 2 eller 3, kan en referanseverdi levert av en 

administrator lokalisert i en tredjestat brukes av enheter under tilsyn i Unionen, forutsatt at administratoren innhenter 

forhåndsanerkjennelse fra vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten i samsvar med denne artikkel.  
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2.  En administrator som er lokalisert i en tredjestat og har til hensikt å innhente forhåndsanerkjennelse som nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel, skal oppfylle kravene i denne forordning, unntatt artikkel 11 nr. 4 og artikkel 16, 20, 21 og 23. Administratoren 

kan oppfylle dette vilkåret ved å anvende IOSCO-prinsippene for finansielle referanseverdier eller eventuelt IOSCO-

prinsippene for PRA-er, forutsatt at en slik anvendelse er likeverdig med oppfyllelse av kravene i denne forordning, unntatt 

artikkel 11 nr. 4 og artikkel 16, 20, 21 og 23. 

For å avgjøre om vilkåret nevnt i første ledd er oppfylt og vurdere om IOSCO prinsippene for finansielle referanseverdier eller 

eventuelt IOSCO-prinsippene for PRA-er er overholdt kan vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten støtte seg til en 

vurdering fra en uavhengig ekstern revisor eller, dersom administratoren lokalisert i en tredjestat er underlagt tilsyn, til 

sertifiseringen fra vedkommende myndighet i tredjestaten der administratoren er lokalisert. 

Dersom og i den grad en administrator kan dokumentere at en referanseverdi som den leverer, er en referanseverdi basert på 

regulerte data eller en varereferanseverdi som ikke er basert på bidrag fra bidragsytere der flertallet er enheter under tilsyn, skal 

administratoren ikke være forpliktet til å oppfylle krav som ikke får anvendelse på levering av referanseverdier basert på 

regulerte data og varereferanseverdier, som fastsatt i henholdsvis artikkel 17 og artikkel 19 nr. 1. 

3.  En administrator som er lokalisert i en tredjestat og har til hensikt å innhente forhåndsanerkjennelse som nevnt i nr. 1, skal 

ha en juridisk representant som er etablert i referansemedlemsstaten. Den juridiske representanten skal være en fysisk eller 

juridisk person lokalisert i Unionen og skal, etter å ha blitt uttrykkelig utpekt av administratoren lokalisert i en tredjestat, opptre 

på vegne av denne administratoren overfor myndighetene og enhver annen person i Unionen med hensyn til administratorens 

forpliktelser i henhold til denne forordning. Den juridiske representanten skal utøve tilsynsfunksjonen knyttet til 

administratorens levering av referanseverdier i henhold til denne forordning sammen med administratoren, og skal i den 

forbindelse være ansvarlig overfor vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten. 

4.  Referansemedlemsstaten for en administrator lokalisert i en tredjestat skal bestemmes på følgende måte: 

a)  Dersom en administrator er en del av et konsern som omfatter en enhet under tilsyn som er lokalisert i Unionen, skal 

referansemedlemstaten være den medlemsstaten der denne enheten under tilsyn er lokalisert. En slik enhet under tilsyn skal 

utpekes som juridisk representant med henblikk på nr. 3. 

b)  Dersom bokstav a) ikke får anvendelse, og dersom en administrator er en del av et konsern som omfatter flere enheter under 

tilsyn som er lokalisert i Unionen, skal referansemedlemstaten være den medlemsstaten der det høyeste antallet enheter 

under tilsyn er lokalisert, eller, dersom antall enheter under tilsyn er likt i medlemsstatene, den medlemsstaten der verdien 

av finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfond som bruker referanseverdien som referanse, er 

høyest. En av de enhetene under tilsyn som er lokalisert i referansemedlemsstaten som bestemmes i henhold til denne 

bokstav, skal utpekes som juridisk representant med henblikk på nr. 3. 

c)  Dersom verken bokstav a) eller b) i dette nummer får anvendelse, og dersom en eller flere referanseverdier som 

administratoren leverer, brukes som referanse for finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en handelsplass som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 24 i direktiv 2014/65/EU i en eller flere medlemsstater, skal referansemedlemsstaten være 

den medlemsstaten der det finansielle instrumentet som bruker noen av disse referanseverdiene som referanse, ble opptatt 

til handel eller ble handlet på en handelsplass for første gang og fortsatt handles. Dersom de relevante finansielle 

instrumentene ble opptatt til handel eller ble handlet for første gang på handelsplasser i ulike medlemsstater samtidig og 

fortsatt handles, skal referansemedlemsstaten være den medlemsstaten der verdien av finansielle instrumenter, finansielle 

kontrakter eller investeringsfond som bruker referanseverdien som referanse, er høyest. 

d)  Dersom bokstav a), b) og c) ikke får anvendelse, og dersom en eller flere referanseverdier som administratoren leverer, 

brukes av enheter under tilsyn i flere medlemsstater, skal referansemedlemsstaten være den medlemsstaten der det høyeste 

antallet slike enheter under tilsyn er lokalisert, eller, dersom antall enheter under tilsyn er likt i medlemsstatene, den 

medlemsstaten der verdien av finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfond som bruker 

referanseverdien som referanse, er høyest. 

e)  Dersom bokstav a), b), c) og d) ikke får anvendelse, og dersom administratoren inngår en avtale med en enhet under tilsyn 

der den gir sitt samtykke til bruken av en referanseverdi som den leverer, skal referansemedlemsstaten være den 

medlemsstaten der denne enheten under tilsyn er lokalisert.  
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5.  En administrator som er lokalisert i en tredjestat og har til hensikt å innhente forhåndsanerkjennelse som nevnt i nr. 1, skal 

søke om anerkjennelse hos vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten. Administratoren som inngir søknad, skal 

framlegge alle opplysninger som er nødvendige for at vedkommende myndighet skal kunne fastslå at administratoren på 

tidspunktet for anerkjennelsen har truffet alle nødvendige tiltak for å oppfylle kravene i nr. 2, skal framlegge listen over dens 

eksisterende eller framtidige referanseverdier som kan brukes i Unionen, og skal eventuelt angi hvilken vedkommende 

myndighet som har ansvar for dens tilsyn i tredjestaten. 

Innen 90 virkedager etter at søknaden nevnt i første ledd i dette nummer er mottatt, skal vedkommende myndighet kontrollere 

at vilkårene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 er oppfylt. 

Dersom vedkommende myndighet anser at vilkårene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 ikke er oppfylt, skal den avslå søknaden om 

anerkjennelse og gi en begrunnelse for avslaget. Videre skal det ikke gis anerkjennelse med mindre følgende tilleggsvilkår er 

oppfylt: 

a)  Dersom en administrator lokalisert i en tredjestat er underlagt tilsyn, skal det finnes en hensiktsmessig samarbeidsavtale 

mellom vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten og vedkommende myndighet i den tredjestaten der 

administratoren er lokalisert, i samsvar med de tekniske reguleringsstandardene som vedtas i henhold til artikkel 30  

nr. 5, for å sikre en effektiv utveksling av opplysninger som gjør det mulig for vedkommende myndighet å utføre sine 

oppgaver i samsvar med denne forordning. 

b)  Vedkommende myndighets effektive utøvelse av sine tilsynsfunksjoner i henhold til denne forordning hindres verken av 

lover eller forskrifter i tredjestaten der administratoren er lokalisert, eller, dersom det er relevant, av begrensninger i den 

tilsyns- og undersøkelsesmyndigheten denne tredjestatens tilsynsmyndigheter har. 

6.  Dersom vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten anser at en administrator lokalisert i en tredjestat leverer en 

referanseverdi som oppfyller vilkårene for en betydningsfull eller ikke-betydningsfull referanseverdi, som fastsatt i henholdsvis 

artikkel 24 og artikkel 26, skal den uten unødig opphold underrette ESMA om dette. Den skal underbygge denne vurderingen 

med de opplysningene som administratoren har gitt i den relevante søknaden om anerkjennelse. 

Senest én måned etter å ha mottatt underretningen nevnt i første ledd skal ESMA gi vedkommende myndighet råd om den 

berørte typen referanseverdi og de kravene som gjelder for leveringen av den i henhold til artikkel 24, 25 og 26. Rådgivningen 

kan særlig dreie seg om hvorvidt ESMA anser at vilkårene for en slik type er oppfylt på grunnlag av de opplysningene som 

administratoren har gitt i søknaden om anerkjennelse. 

Fristen nevnt i nr. 5 skal utsettes fra datoen da ESMA mottar underretningen, til ESMA gir råd i samsvar med dette nummer. 

Dersom vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten foreslår at det i strid med ESMAs råd som nevnt i annet ledd, skal 

gis anerkjennelse, skal den underrette ESMA og gi sin begrunnelse for dette. ESMA skal offentliggjøre det faktum at en 

vedkommende myndighet ikke følger eller har til hensikt å følge dens råd. ESMA kan også fra tilfelle til tilfelle beslutte å 

offentliggjøre begrunnelsen som vedkommende myndighet har gitt for ikke å følge rådet. Den berørte vedkommende 

myndigheten skal motta forhåndsvarsel om slik offentliggjøring, 

7.  Vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten skal innen fem virkedager underrette ESMA om alle beslutninger om 

å anerkjenne en administrator lokalisert i en tredjestat, oversende listen over referanseverdiene som leveres av administratoren 

og kan brukes i Unionen, og angi, dersom det er relevant, vedkommende myndighet som har ansvar for dens tilsyn i 

tredjestaten. 

8.  Vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten skal midlertidig oppheve eller eventuelt tilbakekalle anerkjennelsen 

som er gitt i samsvar med nr. 5, dersom den har berettigede grunner, basert på dokumentasjon, til å anta at administratoren 

opptrer på en måte som klart skader interessene til brukerne av dens referanseverdier eller markedenes ordnede virkemåte, at 

administratoren har gjort seg skyldig i en alvorlig overtredelse av de relevante kravene i denne forordning, eller at 

administratoren har fått anerkjennelsen på grunnlag av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter. 

9.  ESMA kan utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette formen på og innholdet i søknaden omhandlet 

i nr. 5 og særlig presentasjonen av opplysningene som kreves i nr. 6.  
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Dersom slike utkast til tekniske reguleringsstandarder utarbeides, skal ESMA framlegge dem for Kommisjonen. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 33 

Godkjenning av referanseverdier fra en tredjestat 

1.  En administrator som er lokalisert i Unionen og er godkjent eller registrert i samsvar med artikkel 34, eller en annen enhet 

under tilsyn som er lokalisert i Unionen og har en klar og veldefinert rolle innenfor en tredjestatsadministrators ramme for 

kontroll eller ansvarlighet, og som er i stand til effektivt å overvåke leveringen av en referanseverdi, kan inngi søknad til den 

berørte vedkommende myndigheten om å få godkjenne en referanseverdi eller en familie av referanseverdier som leveres i en 

tredjestat, med sikte på bruk i Unionen, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den godkjennende administratoren eller andre enheten under tilsyn har kontrollert og kan løpende dokumentere overfor sin 

vedkommende myndighet at leveringen av referanseverdien eller familien av referanseverdier som skal godkjennes, på 

obligatorisk eller frivillig grunnlag oppfyller krav som er minst like strenge som kravene i denne forordning. 

b)  Den godkjennende administratoren eller andre enheten under tilsyn har den nødvendige sakkunnskapen for effektivt å 

overvåke leveringen av en referanseverdi i en tredjestat og for å styre de tilknyttede risikoene. 

c)  Det er en objektiv grunn til å levere referanseverdien eller familien av referanseverdier i en tredjestat og til å godkjenne den 

berørte referanseverdien eller familien av referanseverdier for bruk i Unionen. 

Ved anvendelsen av bokstav a) kan vedkommende myndighet, når den vurderer om leveringen av referanseverdien eller 

familien av referanseverdier som skal godkjennes, oppfyller krav som er minst like strenge som kravene i denne forordning, ta 

hensyn til om det forhold at leveringen av referanseverdien eller familien av referanseverdier overholder IOSCO-prinsippene 

for finansielle referanseverdier eller eventuelt IOSCO-prinsippene for PRA-er, er likeverdig med oppfyllelse av kravene i denne 

forordning. 

2.  En administrator eller annen enhet under tilsyn som søker om godkjenning som nevnt i nr. 1, skal framlegge alle 

opplysninger som er nødvendige for at vedkommende myndighet skal kunne fastslå at alle vilkårene omhandlet i nevnte 

nummer er oppfylt på søknadstidspunktet. 

3.  Innen 90 virkedager etter å ha mottatt søknaden om godkjenning nevnt i nr. 1 skal den berørte vedkommende 

myndigheten behandle søknaden og treffe en beslutning om å godkjenne eller avslå den. Vedkommende myndighet skal 

underrette ESMA om en godkjent referanseverdi eller en godkjent familie av referanseverdier. 

4.  En godkjent referanseverdi eller en godkjent familie av referanseverdier skal anses å være en referanseverdi eller en 

familie av referanseverdier som leveres av den godkjennende administratoren eller andre enheten under tilsyn. Den 

godkjennende administratoren eller andre enheten under tilsyn skal ikke anvende godkjenningen med sikte på å omgå kravene i 

denne forordning. 

5.  En administrator eller annen enhet under tilsyn som har godkjent en referanseverdi eller en familie av referanseverdier 

som leveres i en tredjestat, skal ha det hele og fulle ansvar for en slik referanseverdi eller familie av referanseverdier og for 

oppfyllelsen av forpliktelsene i henhold til denne forordning. 

6.  Dersom vedkommende myndighet for den godkjennende administratoren eller andre enheten under tilsyn har berettigede 

grunner til å anta at vilkårene i nr. 1 i denne artikkel ikke lenger er oppfylt, skal den ha myndighet til å kreve at den 

godkjennende administratoren eller andre enheten under tilsyn opphever godkjenningen, og den skal underrette ESMA om 

dette. Artikkel 28 får anvendelse dersom godkjenningen oppheves.  
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7.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 49 om tiltak for å fastsette på 

hvilke vilkår de berørte vedkommende myndighetene kan vurdere om det finnes en objektiv grunn til å levere en referanseverdi 

eller en familie av referanseverdier i en tredjestat og til å godkjenne den for bruk i Unionen. Kommisjonen skal ta hensyn til 

faktorer som særtrekkene ved den underliggende markedsmessige eller økonomiske virkeligheten som referanseverdien er ment 

å måle, behovet for at referanseverdien leveres nær en slik markedsmessig eller økonomisk virkelighet, behovet for at 

referanseverdien leveres nær bidragsyterne, den faktiske tilgangen til inndata på grunn av forskjellige tidssoner og spesifikke 

kvalifikasjoner som kreves i forbindelse med leveringen av referanseverdien. 

AVDELING VI 

GODKJENNING OG REGISTRERING AV SAMT TILSYN MED ADMINISTRATORER 

KAPITTEL 1 

Godkjenning og registrering 

Artikkel 34 

Godkjenning og registrering av en administrator 

1.  En fysisk eller juridisk person som er lokalisert i Unionen og har til hensikt å opptre som administrator, skal inngi søknad 

til vedkommende myndighet som er utpekt i henhold til artikkel 40, i medlemsstaten der vedkommende er lokalisert, med sikte 

på 

a)  godkjenning dersom vedkommende leverer eller har til hensikt å levere indekser som brukes eller er beregnet på bruk som 

referanseverdier i henhold til denne forordning, 

b)  registrering dersom vedkommende er en enhet under tilsyn som ikke er en administrator, og som leverer eller har til hensikt 

å levere indekser som brukes eller er beregnet på bruk som referanseverdier i henhold til denne forordning, forutsatt at 

leveringen av en referanseverdi ikke hindres av det sektorspesifikke regelverket som får anvendelse på enheten under tilsyn, 

og at ingen av de leverte indeksene kan anses som en kritisk referanseverdi, eller 

c)  registrering dersom vedkommende leverer eller har til hensikt å levere bare indekser som kan anses som ikke-

betydningsfulle referanseverdier. 

2.  En godkjent eller registrert administrator skal til enhver tid oppfylle vilkårene som er fastsatt i denne forordning, og skal 

underrette vedkommende myndighet om eventuelle vesentlige endringer i den forbindelse. 

3.  Søknaden nevnt i nr. 1 skal inngis innen 30 virkedager etter inngåelsen av enhver avtale med en enhet under tilsyn om å 

bruke en indeks levert av søkeren som referanse for et finansielt instrument eller en finansiell kontrakt eller for å måle et 

investeringsfonds resultater. 

4.  Søkeren skal framlegge alle opplysninger som er nødvendige for at vedkommende myndighet skal kunne fastslå at 

søkeren på tidspunktet for godkjenningen eller registreringen har truffet alle nødvendige tiltak for å oppfylle kravene fastsatt i 

denne forordning. 

5.  Innen 15 virkedager etter at søknaden er mottatt, skal den berørte vedkommende myndigheten vurdere om søknaden er 

fullstendig og underrette søkeren om resultatet av vurderingen. Dersom søknaden er ufullstendig, skal søkeren framlegge 

tilleggsopplysninger som kreves av den berørte vedkommende myndigheten. Fristen nevnt i dette nummer får anvendelse fra 

den datoen søkeren framlegger slike tilleggsopplysninger. 

6.  Den berørte vedkommende myndigheten skal 

a)  innen fire måneder etter at en fullstendig søknad er mottatt, behandle søknaden om godkjenning og treffe en beslutning om 

å godkjenne eller avslå å godkjenne søkeren, 

b)  innen 45 virkedager etter at en fullstendig søknad er mottatt, behandle søknaden om registrering og treffe en beslutning om 

å registrere eller avslå å registrere søkeren.  
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Innen fem virkedager etter at den har truffet en beslutning som nevnt i første ledd, skal vedkommende myndighet underrette 

søkeren. Dersom vedkommende myndighet avslår å godkjenne eller registrere søkeren, skal den begrunne sin beslutning. 

7.  Vedkommende myndighet skal underrette ESMA om enhver beslutning om å godkjenne eller registrere en søker innen 

fem virkedager etter datoen for beslutningen. 

8.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere å spesifisere hvilke opplysninger som skal 

gis i søknaden om godkjenning og i søknaden om registrering, idet det tas hensyn til at godkjenning og registrering er 

forskjellige prosesser, der godkjenning krever en mer omfattende vurdering av administratorens søknad, forholdsmessig-

hetsprinsippet, arten av de enhetene under tilsyn som søker om registrering i henhold til nr. 1 bokstav b), og søkernes og 

vedkommende myndigheters kostnader. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 35 

Tilbakekalling eller midlertidig oppheving av godkjenning eller registrering 

1.  En vedkommende myndighet kan tilbakekalle eller midlertidig oppheve en administrators godkjenning eller registrering 

dersom administratoren 

a)  gir uttrykkelig avkall på godkjenningen eller registreringen eller ikke har levert noen referanseverdi de siste tolv månedene, 

b)  har fått godkjenningen eller registreringen eller har godkjent en referanseverdi ved hjelp av uriktige opplysninger eller 

andre uregelmessigheter, 

c)  ikke lenger oppfyller vilkårene som gjaldt for godkjenningen eller registreringen, eller 

d)  har gjort seg skyldig i alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelsene i denne forordning. 

2.  Vedkommende myndighet skal underrette ESMA om sin beslutning innen fem virkedager etter at beslutningen treffes. 

ESMA skal umiddelbart oppdatere registeret omhandlet i artikkel 36. 

3.  Etter å ha truffet en beslutning om midlertidig å oppheve godkjenningen eller registreringen av en administrator, og 

dersom referanseverdiens opphør ville føre til en force majeure-hendelse eller hindre oppfyllelsen av eller på annen måte 

overtre vilkårene for en finansiell kontrakt eller et finansielt instrument eller reglene for et investeringsfond som bruker denne 

referanseverdien som referanse, som angitt i den delegerte rettsakten vedtatt i henhold til artikkel 51 nr. 6, kan leveringen av 

den berørte referanseverdien tillates av den berørte vedkommende myndigheten i den medlemsstaten der administratoren er 

lokalisert, inntil beslutningen om midlertidig oppheving er tilbakekalt. I dette tidsrommet skal enheter under tilsyn kunne bruke 

en slik referanseverdi bare for finansielle kontrakter, finansielle instrumenter og investeringsfond som allerede bruker 

referanseverdien som referanse. 

4.  Etter vedtakelsen av en beslutning om å tilbakekalle godkjenningen eller registreringen av en administrator, får artikkel 28 

nr. 2 anvendelse. 

Artikkel 36 

Register over administratorer og referanseverdier 

1.  ESMA skal opprette og føre et offentlig register som inneholder følgende opplysninger: 

a)  Identiteten til administratorer som er godkjent eller registrert i henhold til artikkel 34, og vedkommende myndigheter som 

har ansvar for å føre tilsyn med dem.  
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b)  Identiteten til administratorer som oppfyller vilkårene i artikkel 30 nr. 1, listen over referanseverdier nevnt i artikkel 30  

nr. 1 bokstav c) og vedkommende myndigheter i tredjestaten som har ansvar for tilsynet. 

c)  Identiteten til administratorer som er godkjent i samsvar med artikkel 32, listen over referanseverdier nevnt i artikkel 32  

nr. 7 og eventuelt vedkommende myndigheter i tredjestaten som har ansvar for tilsynet. 

d)  Referanseverdiene som er godkjent etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 33, identiteten til deres administratorer og 

identiteten til de godkjennende administratorene eller godkjennende enhetene under tilsyn. 

2.  Registeret nevnt i nr. 1 skal være offentlig tilgjengelig på ESMAs nettsted og skal ved behov oppdateres umiddelbart. 

KAPITTEL 2 

Tilsynssamarbeid 

Artikkel 37 

Delegering av oppgaver mellom vedkommende myndigheter 

1.  I samsvar med artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1095/2010 kan en vedkommende myndighet delegere sine oppgaver i 

henhold til denne forordning til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat med dennes forhåndssamtykke. 

Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om en eventuell foreslått delegering 60 dager før delegeringen trer i kraft. 

2.  En vedkommende myndighet kan delegere noen av sine oppgaver i henhold til denne forordning til ESMA, forutsatt at 

ESMA samtykker. 

3.  ESMA skal underrette medlemsstatene om en planlagt delegering innen sju dager. ESMA skal offentliggjøre opplysninger 

om en avtalt delegering innen fem virkedager etter underretningen. 

Artikkel 38 

Utlevering av opplysninger fra en annen medlemsstat 

En vedkommende myndighet kan gi videre opplysninger den har mottatt fra en annen vedkommende myndighet bare dersom 

a)  den har innhentet skriftlig samtykke fra vedkommende myndighet, og opplysningene gis videre bare for de formålene 

vedkommende myndighet ga sitt samtykke til, eller 

b)  dette er nødvendig i forbindelse med rettergang. 

Artikkel 39 

Samarbeid om stedlig tilsyn og gransking 

1.  En vedkommende myndighet kan anmode en annen vedkommende myndighet om bistand ved stedlige tilsyn eller 

gransking. Vedkommende myndighet som mottar anmodningen, skal samarbeide i den grad det er mulig og hensiktsmessig.  
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2.  En vedkommende myndighet som framsetter en anmodning som nevnt i nr. 1, skal underrette ESMA om dette. Ved en 

gransking eller tilsyn med virkninger på tvers av landegrensene kan vedkommende myndigheter anmode ESMA om å samordne 

det stedlige tilsynet eller granskingen. 

3.  Dersom en vedkommende myndighet får en anmodning fra en annen vedkommende myndighet om å foreta stedlig tilsyn 

eller en gransking, kan den 

a)  selv foreta det stedlige tilsynet eller granskingen, 

b)  la vedkommende myndighet som fremmet anmodningen, delta i det stedlige tilsynet eller granskingen, 

c)  utpeke revisorer eller sakkyndige til å støtte eller foreta det stedlige tilsynet eller granskingen. 

KAPITTEL 3 

Vedkommende myndigheters rolle 

Artikkel 40 

Vedkommende myndigheter 

1.  For administratorer og enheter under tilsyn skal hver medlemsstat utpeke den berørte vedkommende myndigheten som 

skal ha ansvar for å utføre oppgavene i henhold til denne forordning, og underrette Kommisjonen og ESMA om dette. 

2.  Dersom en medlemsstat utpeker flere vedkommende myndigheter, skal den tydelig fastsette deres respektive roller og 

utpeke en enkelt myndighet som skal ha ansvar for å samordne samarbeidet og utvekslingen av opplysninger med 

Kommisjonen, ESMA og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. 

3.  ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste over de vedkommende myndighetene som er utpekt i samsvar med  

nr. 1 og 2. 

Artikkel 41 

Vedkommende myndigheters myndighet 

1.  For å kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning skal vedkommende myndigheter, i samsvar med nasjonal 

rett, minst ha tilsyns- og undersøkelsesmyndighet til følgende: 

a)  Få tilgang til alle dokumenter og opplysninger i enhver form samt motta eller ta kopi av dem. 

b)  Kreve eller be om opplysninger fra enhver person som er involvert i levering av og bidrag til en referanseverdi, herunder 

enhver tjenesteyter som funksjoner, tjenester eller virksomhet knyttet til leveringen av en referanseverdi er utkontraktert til i 

henhold til artikkel 10, og deres fullmaktsgivere, og om nødvendig innkalle og høre en slik person med sikte på å innhente 

opplysninger. 

c)  Når det gjelder varereferanseverdier, anmode om opplysninger fra bidragsytere på tilknyttede spotmarkeder i henhold til, 

der det er relevant, standardiserte formater og rapporter om transaksjoner, og ha direkte tilgang til markedsaktørenes 

handelssystemer. 

d)  Foreta stedlige tilsyn eller gransking på andre steder enn i fysiske personers private boliger. 

e)  Få adgang til lokalene til juridiske personer, med forbehold for forordning (EU) nr. 596/2014, for å beslaglegge dokumenter 

og data i enhver form dersom det er rimelig grunn til mistanke om at dokumenter og andre data knyttet til gjenstanden for 

tilsynet eller granskingen kan være relevante for å bevise en overtredelse av denne forordning. Dersom det er behov for 

forhåndstillatelse fra en rettsmyndighet i den berørte medlemsstat i henhold til nasjonal rett, skal slik myndighet utøves 

først etter at slik forhåndstillatelse er innhentet. 

f)  Kreve utlevert eksisterende opptak av telefonsamtaler, elektronisk kommunikasjon eller andre opplysninger om datatrafikk 

som oppbevares av enheter under tilsyn.  
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g)  Anmode om frysing eller beslaglegging av eiendeler. 

h)  Kreve midlertidig opphør av enhver praksis som vedkommende myndighet mener er i strid med bestemmelsene i denne 

forordning. 

i)  Nedlegge et midlertidig forbud mot utøvelse av virksomhet. 

j)  Treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at allmennheten blir riktig informert om leveringen av en referanseverdi, herunder 

ved å kreve at den berørte administratoren eller en person som har offentliggjort og/eller formidlet referanseverdien, skal 

offentliggjøre en rettelse av tidligere bidrag til eller tall knyttet til referanseverdien. 

2.  Vedkommende myndigheter skal utøve sine funksjoner og sin myndighet omhandlet i nr. 1 i denne artikkel samt sin 

myndighet til å ilegge sanksjoner omhandlet i artikkel 42 i samsvar med sine nasjonale rettslige rammer på en av følgende 

måter: 

a)  Direkte. 

b)  I samarbeid med andre myndigheter eller markedsaktører. 

c)  På eget ansvar ved delegering til slike myndigheter eller markedsaktører. 

d)  Etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. 

For å kunne utøve slik myndighet skal vedkommende myndigheter ha egnede og virkningsfulle garantier med hensyn til retten 

til forsvar og grunnleggende rettigheter. 

3.  Medlemsstatene skal påse at det treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre at vedkommende myndigheter har all den tilsyns- 

og undersøkelsesmyndighet de trenger for å utføre sine oppgaver. 

4.  En administrator eller en annen enhet under tilsyn som gjør opplysninger tilgjengelig for vedkommende myndighet i 

samsvar med nr. 1, skal ikke anses å ha brutt en eventuell taushetsplikt i henhold til avtale eller i henhold til lov eller forskrift. 

Artikkel 42 

Administrative sanksjoner og andre administrative tiltak 

1.  Uten at det berører vedkommende myndigheters tilsynsmyndighet i samsvar med artikkel 41 og medlemsstatenes rett til å 

fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene i samsvar med nasjonal rett sikre at vedkommende 

myndigheter har myndighet til å ilegge hensiktsmessige administrative sanksjoner og andre administrative tiltak i det minste 

ved følgende overtredelser: 

a)  Eventuelle overtredelser av artikkel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 34 når de får 

anvendelse. 

b)  Manglende samarbeid eller oppfyllelse av forpliktelser i forbindelse med en gransking eller en kontroll eller anmodning 

som omfattes av artikkel 41. 

Disse administrative sanksjonene og andre administrative tiltak skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

2.  Ved en overtredelse som nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene i samsvar med nasjonal rett gi vedkommende myndigheter 

myndighet til å ilegge minst følgende administrative sanksjoner og andre administrative tiltak: 

a)  Et pålegg der det kreves at administratoren eller enheten under tilsyn som er ansvarlig for overtredelsen, sørger for at 

atferden opphører og ikke gjentas. 

b)  Inndragning av oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, når det er mulig å fastslå disse beløpene. 

c)  En offentlig advarsel med opplysning om administratoren eller enheten under tilsyn som er ansvarlig for overtredelsen, og 

overtredelsens art.  
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d)  Tilbakekalling eller midlertidig oppheving av en administrators godkjenning eller registrering. 

e)  Et midlertidig forbud som forbyr enhver juridisk person som holdes ansvarlig for en slik overtredelse, å utøve 

ledelsesfunksjoner hos administratorer eller bidragsytere under tilsyn. 

f)  Administrative økonomiske sanksjoner med et maksimumsbeløp på minst tre ganger beløpet av oppnådd fortjeneste eller 

unngått tap som følge av overtredelsen, når det er mulig å fastslå disse beløpene. 

g)  For fysiske personer, administrative økonomiske sanksjoner med et maksimumsbeløp på minst 

i)  for overtredelse av artikkel 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, artikkel 11 nr. 1 bokstav a), b), c) og e), artikkel 11 nr. 2 og 3 og 

artikkel 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 34, 500 000 euro eller, i medlemsstater som ikke har euro 

som sin offisielle valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 30. juni 2016, eller 

ii)  for overtredelse av artikkel 11 nr. 1 bokstav d) eller artikkel 11 nr. 4, 100 000 euro eller, i medlemsstater som ikke har 

euro som offisiell valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 30. juni 2016. 

h)  For juridiske personer, administrative økonomiske sanksjoner med et maksimumsbeløp på minst 

i)  for overtredelser av artikkel 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, artikkel 11 nr. 1 bokstav a), b), c) og e), artikkel 11 nr. 2 og 3 og 

artikkel 12, 13,14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 34, det høyeste beløpet av enten 1 000 000 euro eller, i 

medlemsstater som ikke har euro som sin offisielle valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 30. juni 2016 

eller 10 % av samlet årsomsetning i henhold til siste tilgjengelige regnskap godkjent av ledelsesorganet, eller 

ii)  for overtredelser av artikkel 11 nr. 1 bokstav d) eller artikkel 11 nr. 4, det høyeste beløpet av enten 250 000 euro eller, i 

medlemsstater som ikke har euro som sin offisielle valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 30. juni 2016 

eller 2 % av samlet årsomsetning i henhold til siste tilgjengelige regnskap godkjent av ledelsesorganet. 

Ved anvendelse av bokstav h) punkt i) og ii) skal relevant samlet omsetning, dersom den juridiske personen er et morforetak 

eller et datterforetak av et morforetak som skal utarbeide konsernregnskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/34/EU(1), være samlet årsomsetning eller tilsvarende type inntekt i samsvar med rådsdirektiv 86/635/EØF(2) for banker og 

i samsvar med rådsdirektiv 91/674/EØF(3) for forsikringsselskaper i henhold til siste tilgjengelige konsernregnskap godkjent av 

ledelsesorganet i det overordnede morforetaket eller, dersom personen er en sammenslutning, 10 % av medlemmenes samlede 

omsetning. 

3.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2018 underrette Kommisjonen og ESMA om reglene omhandlet i nr. 1 og 2. 

Medlemsstatene kan beslutte ikke å fastsette regler for administrative sanksjoner som angitt i nr. 1 dersom overtredelsene 

omhandlet i nevnte nummer allerede er omfattet av strafferettslige sanksjoner i henhold til nasjonal rett. I så fall skal 

medlemsstatene underrette Kommisjonen og ESMA om de relevante strafferettsbestemmelsene samtidig med underretningen 

nevnt i første ledd i dette nummer. 

De skal straks underrette Kommisjonen og ESMA om eventuelle senere endringer av dem. 

4.  Medlemsstatene kan fastsette at vedkommende myndigheter i henhold til nasjonal rett skal ha ytterligere myndighet til å 

ilegge sanksjoner i tillegg til myndigheten nevnt i nr. 1, og kan fastsette strengere sanksjoner enn dem som er angitt i  

nr. 2.  

  

(1) 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). 

(2) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT L 374 av 

31.12.1991, s. 7). 
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Artikkel 43 

Utøvelse av tilsynsmyndighet og ileggelse av sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal, når de bestemmer typen av og nivået på administrative sanksjoner eller andre administrative tiltak, 

sikre at vedkommende myndigheter tar hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder eventuelt 

a)  overtredelsens grovhet og varighet, 

b)  hvor kritisk referanseverdien er for den finansielle stabiliteten og realøkonomien, 

c)  graden av ansvar hos personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

d)  den finansielle styrken til personen som er ansvarlig for overtredelsen, slik den framgår særlig av den ansvarlige juridiske 

personens samlede årsomsetning eller av den ansvarlige fysiske personens årsinntekt, 

e)  oppnådd fortjeneste eller unngått tap for den ansvarlige personen, når det er mulig å fastslå disse beløpene, 

f)  den ansvarlige personens vilje til å samarbeide med vedkommende myndighet, uten at det berører behovet for å sikre 

tilbakebetaling av denne personens oppnådde fortjeneste eller unngåtte tap, 

g)  tidligere overtredelser begått av den berørte personen, 

h)  tiltak som en ansvarlig person har truffet etter overtredelsen for å hindre gjentakelse av overtredelsen. 

2.  Ved utøvelsen av sin myndighet til å ilegge administrative sanksjoner og andre administrative tiltak i henhold til artikkel 

42 skal vedkommende myndigheter samarbeide nært for å sikre at deres tilsyns- og undersøkelsesmyndighet og de 

administrative sanksjonene og andre administrative tiltak gir ønskede resultater i henhold til denne forordning. De skal også 

samordne sine tiltak for å unngå dobbeltarbeid og overlapping når de utøver sin tilsyns- og undersøkelsesmyndighet og ilegger 

administrative sanksjoner, herunder økonomiske sanksjoner, og andre administrative tiltak i forbindelse med tverrnasjonale 

saker. 

Artikkel 44 

Samarbeidsplikt 

1.  Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 42 har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for overtredelser av 

bestemmelsene omhandlet i nevnte artikkel, skal de sikre at det er truffet egnede tiltak slik at vedkommende myndigheter har all 

nødvendig myndighet til å ta kontakt med rettsmyndigheter innenfor sin jurisdiksjon for å få særskilte opplysninger om 

etterforskning eller straffesaker som er innledet ved mulige overtredelser av denne forordning. Disse vedkommende 

myndighetene skal framlegge nevnte opplysninger for andre vedkommende myndigheter og ESMA slik at de kan oppfylle sin 

forpliktelse til å samarbeide med hverandre og med ESMA ved anvendelsen av denne forordning. 

2.  Vedkommende myndigheter skal bistå vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. De skal særlig utveksle 

opplysninger og samarbeide om granskinger eller tilsyn. Vedkommende myndigheter kan også samarbeide med vedkommende 

myndigheter i andre medlemsstater for å lette inndrivelsen av økonomiske sanksjoner. 

Artikkel 45 

Offentliggjøring av beslutninger 

1.  Med forbehold for nr. 2 skal en vedkommende myndighet på sitt offisielle nettsted offentliggjøre alle beslutninger om 

ileggelse av en administrativ sanksjon eller et annet administrativt tiltak for overtredelse av denne forordning umiddelbart etter 

at personen som er omfattet av vedtaket, har blitt underrettet om det. Offentliggjøringen skal minst inneholde opplysninger om 

overtredelsens type og art og identiteten til personene beslutningen gjelder. 

Første ledd gjelder ikke for beslutninger som pålegger tiltak av undersøkelsesmessig karakter.  
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2.  Dersom en vedkommende myndighet etter en individuell forholdsmessighetsvurdering anser at offentliggjøring av 

identiteten til den juridiske personen eller av personopplysninger om en fysisk person vil være uforholdsmessig, eller dersom 

offentliggjøringen vil kunne medføre fare for finansmarkedenes stabilitet eller en pågående undersøkelse, skal den enten 

a)  utsette offentliggjøringen av beslutningen til det ikke lenger foreligger noen grunn til utsettelse, 

b)  offentliggjøre beslutningen i anonymisert form på en måte som er i samsvar med nasjonal rett, forutsatt at en slik anonym 

offentliggjøring sikrer et effektivt vern av de aktuelle personopplysningene, eller 

c)  helt unnlate å offentliggjøre beslutningen dersom vedkommende myndighet anser at offentliggjøring i samsvar med bokstav 

a) eller b) vil være utilstrekkelig til å sikre 

i)  at finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare, eller 

ii)  forholdsmessigheten av offentliggjøringen av slike beslutninger for tiltak som anses å være av mindre betydning. 

Dersom en vedkommende myndighet beslutter å offentliggjøre beslutningen i anonymisert form som nevnt i første ledd bokstav 

b), kan den utsette offentliggjøringen av de relevante opplysningene i et rimelig tidsrom dersom det kan antas at grunnene til å 

anonymisere offentliggjøringen vil bortfalle i løpet av denne perioden. 

3.  Dersom beslutningen innklages for en nasjonal rettsmyndighet, forvaltningsmyndighet eller annen myndighet, skal 

vedkommende myndighet på sitt nettsted umiddelbart offentliggjøre slike opplysninger samt senere opplysninger om resultatet 

av en slik klage. Alle beslutninger om annullering av en tidligere beslutning om å ilegge en sanksjon eller et tiltak, skal også 

offentliggjøres. 

4.  Vedkommende myndighet skal påse at enhver beslutning som offentliggjøres i samsvar med denne artikkel, er tilgjengelig 

på dens offisielle nettsted i minst fem år etter offentliggjøringen. Personopplysninger som offentliggjøres, skal bli liggende på 

vedkommende myndighets offisielle nettsted bare så lenge det er nødvendig, i samsvar med gjeldende personvernregler. 

5.  Medlemsstatene skal en gang i året gi ESMA sammenfattede opplysninger om alle administrative sanksjoner og andre 

administrative tiltak som er ilagt i henhold til artikkel 42. Denne forpliktelsen gjelder ikke for tiltak av undersøkelsesmessig 

karakter. ESMA skal offentliggjøre disse opplysningene i en årlig rapport. 

Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 42 har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for overtredelser av 

bestemmelsene omhandlet i nevnte artikkel, skal deres vedkommende myndigheter årlig gi ESMA anonymiserte og 

sammenfattede opplysninger om all utført strafferettslig etterforskning og alle ilagte strafferettslige sanksjoner. ESMA skal 

offentliggjøre opplysninger om ilagte strafferettslige sanksjoner i en årlig rapport. 

Artikkel 46 

Kollegier 

1.  Innen 30 virkedager etter at en referanseverdi nevnt i artikkel 20 nr. 1 bokstav a) og c) blir oppført i listen over kritiske 

referanseverdier, med unntak av referanseverdier fra bidragsytere der flertallet ikke er enheter under tilsyn, skal vedkommende 

myndighet opprette et kollegium. 

2.  Kollegiet skal bestå av vedkommende myndighet for administratoren, ESMA og vedkommende myndigheter for 

bidragsytere under tilsyn. 

3.  Vedkommende myndigheter i andre medlemsstater skal ha rett til å være medlemmer av kollegiet dersom opphør av 

leveringen av den berørte kritiske referanseverdien ville ha en vesentlig negativ innvirkning på markedets integritet, den 

finansielle stabiliteten, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og foretak i disse medlemsstatene.  
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Dersom en vedkommende myndighet har til hensikt å bli medlem av kollegiet, skal den sende en anmodning til vedkommende 

myndighet for administratoren med dokumentasjon for at kravene i første ledd i dette nummer er oppfylt. Den berørte 

vedkommende myndigheten for administratoren skal vurdere anmodningen og innen 20 virkedager etter at anmodningen er 

mottatt, underrette den anmodende myndigheten om hvorvidt kravene anses å være oppfylt. Dersom den anser at disse kravene 

ikke er oppfylt, kan den anmodende myndigheten henvise saken til ESMA i samsvar med nr. 9. 

4.  ESMA skal bidra til å fremme og overvåke kollegiene omhandlet i denne artikkel slik at de virker på en formålstjenlig, 

effektiv og ensartet måte i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1095/2010. For det formålet skal ESMA delta når den 

finner det hensiktsmessig, og skal i den forbindelse anses som en vedkommende myndighet. 

Når ESMA handler i samsvar med artikkel 17 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1095/2010 i forbindelse med en kritisk referanseverdi, 

skal den sikre hensiktsmessig utveksling av opplysninger og samarbeid med de øvrige medlemmene av kollegiet. 

5.  Vedkommende myndighet for en administrator skal lede kollegiets møter, samordne kollegiets virksomhet og sikre 

effektiv utveksling av opplysninger mellom kollegiets medlemmer. 

Dersom en administrator leverer flere kritiske referanseverdier, kan vedkommende myndighet for denne administratoren 

opprette ett enkelt kollegium for alle de referanseverdiene som denne administratoren leverer. 

6.  Vedkommende myndighet for en administrator skal opprette skriftlige retningslinjer for kollegiet med hensyn til følgende: 

a)  Opplysninger som skal utveksles mellom vedkommende myndigheter. 

b)  Beslutningsprosessen mellom vedkommende myndigheter og fristen for hver beslutning som skal treffes. 

c)  Tilfeller der vedkommende myndigheter må rådspørre hverandre. 

d)  Samarbeidet som skal foregå i henhold til artikkel 23 nr. 7 og 8. 

7.  Vedkommende myndighet for en administrator skal ta behørig hensyn til eventuelle råd fra ESMA om de skriftlige 

retningslinjene omhandlet i nr. 6 før den godkjenner den endelige teksten. De skriftlige retningslinjene skal sammenfattes i ett 

dokument som inneholder en fullstendig begrunnelse for eventuelle vesentlige avvik fra rådet fra ESMA. Vedkommende 

myndighet for administratoren skal oversende de skriftlige retningslinjene til medlemmene av kollegiet og til ESMA. 

8.  Før den treffer et av tiltakene nevnt i artikkel 23 nr. 6, 7 og 9 og artikkel 34, 35 og 42, skal vedkommende myndighet for 

en administrator rådspørre medlemmene av kollegiet. Medlemmene av kollegiet skal gjøre alt de med rimelighet kan for å 

komme til enighet innen fristen som er fastsatt i de skriftlige retningslinjene nevnt i nr. 6 i denne artikkel. 

Når vedkommende myndighet for administratoren treffer en beslutning om å vedta slike tiltak, skal den ta hensyn til 

innvirkningen på de andre berørte medlemsstatene, særlig den mulige innvirkningen på stabiliteten i deres finansielle systemer. 

Med hensyn til beslutningen om å tilbakekalle godkjenningen eller registreringen av en administrator i samsvar med artikkel 35, 

og dersom en referanseverdis opphør ville føre til en force majeure-hendelse eller hindre oppfyllelsen av eller på annen måte 

overtre vilkårene for en finansiell kontrakt eller et finansielt instrument eller reglene for et investeringsfond som bruker denne 

referanseverdien som referanse i Unionen, i den betydning som Kommisjonen spesifiserer gjennom delegerte rettsakter vedtatt i 

henhold til artikkel 51 nr. 6, skal vedkommende myndigheter innenfor kollegiet vurdere å treffe tiltak for å redusere 

virkningene nevnt i dette nummer, herunder 

a)  en endring av atferdsreglene nevnt i artikkel 15, metoden eller andre regler for referanseverdien, 

b)  en overgangsperiode der framgangsmåtene omhandlet i artikkel 28 nr. 2 skal anvendes.  
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9.  Dersom det ikke oppnås enighet mellom medlemmene av et kollegium, kan vedkommende myndigheter henvise tilfeller 

til ESMA i følgende situasjoner: 

a)  En vedkommende myndighet har ikke oversendt vesentlige opplysninger. 

b)  Etter en anmodning i henhold til nr. 3 har vedkommende myndighet for administratoren underrettet den anmodende 

myndigheten om at kravene i nevnte nummer ikke er oppfylt, eller den har ikke etterkommet anmodningen innen rimelig 

tid. 

c)  Vedkommende myndigheter har ikke oppnådd enighet om forholdene omhandlet i nr. 6. 

d)  Det er uenighet om tiltakene som skal treffes i samsvar med artikkel 34, 35 og 42. 

e)  Det er uenighet om tiltakene som skal treffes i samsvar med artikkel 23 nr. 6. 

f)  Det er uenighet om tiltakene som skal treffes i samsvar med nr. 8 tredje ledd i denne artikkel. 

10.  I situasjonene nevnt i nr. 9 bokstav a), b), c), d) og f) skal vedkommende myndighet for en administrator, dersom saken 

ikke er avgjort senest 30 dager etter henvisningen til ESMA, treffe en endelig beslutning og gi vedkommende myndigheter 

omhandlet i nevnte nummer og ESMA en detaljert og skriftlig begrunnelse for sin beslutning. 

Fristen nevnt i artikkel 34 nr. 6 bokstav a) skal utsettes fra datoen for henvisningen til ESMA til en beslutning er truffet i 

samsvar med første ledd i dette nummer. 

Dersom ESMA anser at vedkommende myndighet for administratoren har truffet tiltak som er nevnt i nr. 8 i denne artikkel, og 

som kan være i strid med unionsretten, skal den handle i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

11.  I situasjonen nevnt i nr. 9 bokstav e) i denne artikkel, og uten at det berører artikkel 258 i TEUV, kan ESMA handle 

innenfor rammen av den myndigheten den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Den myndigheten som vedkommende myndighet for en administrator har i henhold til artikkel 23 nr. 6, kan utøves inntil 

ESMA offentliggjør sin beslutning. 

Artikkel 47 

Samarbeid med ESMA 

1.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide med ESMA ved anvendelse av denne forordning, i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1095/2010. 

2.  Vedkommende myndigheter skal omgående gi ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine 

oppgaver, i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette framgangsmåtene og formatet for 

utveksling av opplysninger i henhold til nr. 2. 

ESMA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommisjonen innen 1. april 2017. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Artikkel 48 

Taushetsplikt 

1.  Alle fortrolige opplysninger som mottas, utveksles eller overføres i henhold til denne forordning, skal være underlagt 

vilkårene for taushetsplikt som er fastsatt i nr. 2. 

2.  Taushetsplikten gjelder alle personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndighet eller for enhver 

myndighet, markedsaktør eller fysisk eller juridisk person som vedkommende myndighet har delegert myndighet til, herunder 

revisorer og sakkyndige som vedkommende myndighet har inngått kontrakt med. 

3.  Opplysninger som omfattes av taushetsplikten, kan ikke gis videre til noen annen person eller myndighet, unntatt når dette 

skjer i henhold til bestemmelser i unionsretten eller nasjonal rett. 

4.  Alle opplysninger som utveksles mellom vedkommende myndigheter i henhold til denne forordning, og som gjelder 

forretnings- eller driftsvilkår og andre økonomiske eller personlige forhold, skal anses som fortrolige og omfattes av kravene 

om taushetsplikt, unntatt når vedkommende myndighet på det tidspunkt opplysningene meddeles, erklærer at opplysningene 

kan gis videre, eller når videreformidling er nødvendig i forbindelse med rettergang. 

AVDELING VII 

DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 49 

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 delegerte rettsakter nevnt i artikkel 3 nr. 2, artikkel 20 nr. 6, artikkel 24 nr. 2, artikkel 33  

nr. 7, artikkel 51 nr. 6 og artikkel 54 nr. 3 skal gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 30. juni 2016. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2, artikkel 20 nr. 6, artikkel 24 nr. 2, artikkel 33 nr. 7, artikkel 51 nr. 6 og 

artikkel 54 nr. 3 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at 

den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den 

kunngjøres i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som er angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utnevnt av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene i den tverrinstitusjonelle avtalen om bedre regelverksutforming av 13. april 2016. 

5.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 2, artikkel 20 nr. 6, artikkel 24 nr. 2, artikkel 33 nr. 7, artikkel 51  

nr. 6 og artikkel 54 nr. 3 skal tre 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 vil gjøre innsigelse. Fristen kan forlenges med tre måneder 

på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.  
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Artikkel 50 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske verdipapirkomité. 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, samtidig som det tas hensyn til 

bestemmelsene i forordningens artikkel 8. 

AVDELING VIII 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 51 

Overgangsbestemmelser 

1.  En indeksleverandør som leverer en referanseverdi 30. juni 2016, skal søke om godkjenning eller registrering i samsvar 

med artikkel 34 innen 1. januar 2020. 

2.  Senest 1. januar 2020 skal vedkommende myndighet i medlemsstaten der en indeksleverandør som søker om godkjenning 

i samsvar med artikkel 34, er lokalisert, ha myndighet til å beslutte å registrere denne indeksleverandøren som en administrator 

selv om den ikke er en enhet under tilsyn, på følgende vilkår: 

a)  Indeksleverandøren leverer ikke en kritisk referanseverdi. 

b)  Vedkommende myndighet har tilstrekkelig kjennskap til at den eller de indeksene som leveres av indeksleverandøren, ikke 

er i utstrakt bruk i denne forordnings betydning, verken i medlemsstaten der indeksleverandøren er lokalisert, eller i andre 

medlemsstater. 

Vedkommende myndighet skal underrette ESMA om sin beslutning truffet i samsvar med første ledd. 

Vedkommende myndighet skal oppbevare dokumentasjon for begrunnelsen for beslutningen som treffes i samsvar med første 

ledd, i en form som gjør det mulig fullt ut å forstå hvorfor vedkommende myndighet anser at indeksen eller indeksene som 

leveres av indeksleverandøren, ikke er i utstrakt bruk, herunder eventuelle markedsdata, vurderinger eller andre opplysninger 

samt opplysninger som er mottatt fra indeksleverandøren. 

3.  En indeksleverandør kan fortsette å levere en eksisterende referanseverdi som kan brukes av enheter under tilsyn inntil  

1. januar 2020 eller, dersom indeksleverandøren inngir en søknad om godkjenning eller registrering i samsvar med nr. 1, inntil 

en slik godkjenning eller registrering blir avslått. 

4.  Dersom en eksisterende referanseverdi ikke oppfyller kravene i denne forordning, men opphør eller endringer av denne 

referanseverdien med sikte på å oppfylle kravene i denne forordning ville føre til en force majeure-hendelse eller hindre 

oppfyllelsen av eller på annen måte overtre vilkårene for en finansiell kontrakt eller et finansielt instrument eller reglene for et 

investeringsfond som bruker denne referanseverdien som referanse, kan vedkommende myndighet i medlemsstaten der 

indeksleverandøren er lokalisert, tillate at referanseverdien brukes. Ingen finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller 

målinger av et investeringsfonds resultater skal tilføye en henvisning til en slik eksisterende referanseverdi etter 1. januar 2020. 

5.  Med mindre Kommisjonen har vedtatt en beslutning om likeverdighet som nevnt i artikkel 30 nr. 2 eller 3, eller med 

mindre en administrator er anerkjent i henhold til artikkel 32 eller en referanseverdi er godkjent i henhold til artikkel 33, skal 

enheter under tilsyn, når det gjelder en referanseverdi som leveres av en administrator som er lokalisert i en tredjestat, og der 

referanseverdien allerede brukes i Unionen som referanse for finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller målinger av et 

investeringsfonds resultater, bare tillates å bruke denne referanseverdien i Unionen for slike finansielle instrumenter, finansielle 

kontrakter og målinger av et investeringsfonds resultater som allerede bruker referanseverdien som referanse i Unionen før  

1. januar 2020, eller som tilføyer en henvisning til denne referanseverdien før nevnte dato.  
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6.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 49 med hensyn til tiltak for å 

fastsette på hvilke vilkår den berørte vedkommende myndigheten kan vurdere om opphør eller endring av en eksisterende 

referanseverdi for å oppfylle kravene i denne forordning med rimelig sannsynlighet kan føre til en force majeure-hendelse eller 

hindre oppfyllelsen av eller på annen måte overtre vilkårene for en finansiell kontrakt eller et finansielt instrument eller reglene 

for et investeringsfond som bruker denne referanseverdien som referanse. 

Artikkel 52 

Frist for ajourføring av prospekter og nøkkelinformasjonsdokumenter 

Artikkel 29 nr. 2 berører ikke eksisterende prospekter som er godkjent i henhold til direktiv 2003/71/EF før 1. januar 2018. For 

prospekter som er godkjent før 1. januar 2018 i henhold til direktiv 2009/65/EF, skal de underliggende dokumentene ajourføres 

snarest mulig eller senest innen tolv måneder etter denne datoen. 

Artikkel 53 

ESMAs gjennomgåelser 

1.  ESMA skal forsøke å bygge opp en felles europeisk tilsynskultur og en konsekvent tilsynspraksis og sikre ensartede 

framgangsmåter blant vedkommende myndigheter med hensyn til anvendelsen av artikkel 32 og 33. For dette formål skal 

anerkjennelsene som er gitt i samsvar med artikkel 32, og godkjenningene som er gitt i samsvar med artikkel 33, gjennomgås av 

ESMA annethvert år. 

ESMA skal avgi en uttalelse til hver vedkommende myndighet som har anerkjent en tredjestatsadministrator eller godkjent en 

tredjestatsreferanseverdi, med en vurdering av hvordan denne vedkommende myndigheten anvender de relevante kravene i 

henholdsvis artikkel 32 og 33 og kravene i relevante delegerte rettsakter og tekniske regulerings- eller gjennomførings-

standarder som bygger på denne forordning. 

2.  ESMA skal ha myndighet til å kreve dokumentasjon fra en vedkommende myndighet for enhver beslutning som er truffet 

i samsvar med artikkel 51 nr. 2 første ledd, artikkel 24 nr. 1 og artikkel 25 nr. 2. 

Artikkel 54 

Gjennomgåelse 

1.  Senest 1. januar 2020 skal Kommisjonen gjennomgå denne forordning og framlegge en rapport for Europaparlamentet og 

Rådet, særlig om 

a)  virkemåten til og effektiviteten av ordningen for kritisk referanseverdi, obligatorisk administrering og obligatorisk bidrag i 

henhold til artikkel 20, 21 og 23 og definisjonen av en kritisk referanseverdi i artikkel 3 nr. 1 punkt 25, 

b)  effektiviteten av ordningen for godkjenning, registrering og tilsyn av administratorer i henhold til avdeling VI og kollegiene 

i henhold til artikkel 46, og om det er hensiktsmessig at et unionsorgan fører tilsyn med visse referanseverdier, 

c)  virkemåten til og effektiviteten av artikkel 19 nr. 2, særlig dens virkeområde. 

2.  Kommisjonen skal vurdere utviklingen av internasjonale prinsipper for referanseverdier og av rettslige rammer og 

tilsynspraksis i tredjestater når det gjelder levering av referanseverdier, og framlegge en rapport for Europaparlamentet og 

Rådet hvert femte år etter 1. januar 2018. Rapporten skal særlig vurdere om det er behov for å endre denne forordning, og skal 

om nødvendig følges av et forslag til regelverk.  
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3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 49 for å forlenge  

42-månedersperioden nevnt i artikkel 51 nr. 2 med 24 måneder dersom rapporten nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne artikkel 

dokumenterer at overgangsordningen for registrering i henhold til artikkel 51 nr. 2 ikke er til skade for en felles europeisk 

tilsynskultur og en konsekvent tilsynspraksis og ensartede framgangsmåter blant vedkommende myndigheter. 

Artikkel 55 

Melding om referanseverdier som det vises til, og deres administratorer 

Når et finansielt instrument som omfattes av artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014, bruker en referanseverdi som 

referanse, skal meldinger i henhold til artikkel 4 nr. 1 i nevnte forordning inneholde navnet på referanseverdien som brukes som 

referanse, og dens administrator. 

Artikkel 56 

Endringer av forordning (EU) nr. 596/2014 

I forordning (EU) nr. 596/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nummer skal lyde: 

«1a.  Meldingsplikten nevnt i nr. 1 får ikke anvendelse på transaksjoner med finansielle instrumenter som er knyttet til 

aksjer eller gjeldsinstrumenter fra den utstederen som er omhandlet i nevnte nummer, dersom noen av følgende vilkår 

er oppfylt på tidspunktet for transaksjonen: 

a)  Det finansielle instrumentet er en andel eller aksje i en innretning for kollektiv investering der eksponeringen for 

utstederens aksjer eller gjeldsinstrumenter ikke overstiger 20 % av eiendelene som innehas av innretningen for 

kollektiv investering. 

b)  Det finansielle instrumentet medfører en eksponering mot en eiendelsportefølje der eksponeringen for utstederens 

aksjer eller gjeldsinstrumenter ikke overstiger 20 % av porteføljens eiendeler. 

c)  Det finansielle instrumentet er en andel eller aksje i en innretning for kollektiv investering eller medfører en 

eksponering mot en eiendelsportefølje, og personen med ledelsesansvar eller en nærstående person til en slik person 

verken kjenner til eller kunne kjenne til investeringssammensetningen eller eksponeringen mot en slik innretning 

for kollektiv investering eller eiendelsportefølje når det gjelder utsteders aksjer eller gjeldsinstrumenter, og denne 

personen har dessuten ingen grunn til å tro at utstederens aksjer eller gjeldsinstrumenter overskrider tersklene i 

bokstav a) eller b). 

Dersom det finnes tilgjengelige opplysninger om investeringssammensetningen i innretningen for kollektiv investering 

eller eksponeringen mot eiendelsporteføljen, skal personen med ledelsesansvar eller en nærstående person til en slik 

person gjøre alle rimelige anstrengelser for å benytte seg av disse opplysningene.» 

b)  I nr. 7 innsettes følgende ledd etter annet ledd: 

«Ved anvendelse av bokstav b) skal transaksjoner med aksjer eller gjeldsinstrumenter fra en utsteder eller derivater eller 

andre finansielle instrumenter som er knyttet til disse, som utføres av forvaltere av innretninger for kollektiv investering 

som personen med ledelsesansvar eller en nærstående person til en slik person har investert i, ikke måtte meldes dersom 

forvalteren av innretningen for kollektiv investering har full handlingsfrihet, hvilket utelukker at forvalteren mottar 

instrukser eller forslag som gjelder porteføljesammensetning, direkte eller indirekte fra investorer i denne innretningen 

for kollektiv investering.» 

2)  I artikkel 35 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 og 3 erstattes ordene «og artikkel 19 nr. 13 og 14» med «artikkel 19 nr. 13 og 14 og artikkel 38».  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/149 

 

 

b)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 5 eller 6, artikkel 12 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 tredje ledd, 

artikkel 17 nr. 3, artikkel 19 nr. 13 eller 14 eller artikkel 38 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Fristen kan forlenges med tre måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ.» 

3)  I artikkel 38 tilføyes følgende ledd: 

«Senest 3. juli 2019 skal Kommisjonen etter samråd med ESMA framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

nivået for tersklene fastsatt i artikkel 19 nr. 1a bokstav a) og b) med hensyn til transaksjoner som er foretatt av personer 

med ledelsesansvar, og der utstederens aksjer eller gjeldsinstrumenter utgjør en del av en innretning for kollektiv 

investering eller medfører eksponering mot en eiendelsportefølje, for å vurdere om nivået er hensiktsmessig eller bør 

justeres. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 35 for å justere tersklene i artikkel 

19 nr. 1a bokstav a) og b) dersom den i nevnte rapport fastslår at disse tersklene bør justeres.» 

Artikkel 57 

Endringer av direktiv 2008/48/EF 

I direktiv 2008/48/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 5 nr. 1 innsettes følgende ledd etter annet ledd: 

«Når kredittavtalen bruker en referanseverdi som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 3 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/1011(*) som referanse, skal kredittgiveren eller eventuelt kredittformidleren opplyse forbrukeren om navnet på 

referanseverdien og dens administrator og om mulige konsekvenser for forbrukeren i et eget dokument som kan vedlegges 

skjemaet for standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt. 

 __________________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om indekser som brukes som referanseverdier for finansielle 

instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, og om endring av direktiv 

2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1). » 

2)  I artikkel 27 nr. 1 innsettes følgende ledd etter annet ledd: 

«Senest 1. juli 2018 skal medlemsstatene vedta og offentliggjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 5 nr. 1 tredje ledd, og oversende dem til Kommisjonen. De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2018.» 

Artikkel 58 

Endringer av direktiv 2014/17/EU 

I direktiv 2014/17/EU gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 13 nr. 1 annet ledd skal ny bokstav lyde: 

«ea)  Når kontraktene som bruker en referanseverdi som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011(*) som referanse, er tilgjengelige, navnene på referanseverdiene og deres 

administratorer og mulige konsekvenser for forbrukeren. 

 __________________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om indekser som brukes som referanseverdier for finansielle 

instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, og om endring av direktiv 

2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1). » 
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2)  I artikkel 42 nr. 2 skal nytt ledd etter første ledd lyde: 

«Senest 1. juli 2018 skal medlemsstatene vedta og offentliggjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav ea), og oversende dem til Kommisjonen. De skal anvende disse bestemmelsene fra  

1. juli 2018.» 

3)  I artikkel 43 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Artikkel 13 nr. 1 annet ledd bokstav ea) får ikke anvendelse på kredittavtaler som foreligger før 1. juli 2018.» 

Artikkel 59 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Uten at det berører annet ledd i denne artikkel får artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 5, artikkel 11 nr. 5, artikkel 13 nr. 3, artikkel 15 

nr. 6, artikkel 16 nr. 5, artikkel 20 (unntatt nr. 6 bokstav b)), artikkel 21 og 23, artikkel 25 nr. 8, artikkel 25 nr. 9, artikkel 26  

nr. 5, artikkel 27 nr. 3, artikkel 30 nr. 5, artikkel 32 nr. 9, artikkel 33 nr. 7, artikkel 34 nr. 8, artikkel 46, artikkel 47 nr. 3 og 

artikkel 51 nr. 6 anvendelse fra 30. juni 2016. 

Uten at det berører annet ledd i denne artikkel får artikkel 56 anvendelse fra 3. juli 2016. 

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

Utferdiget i Strasbourg 8. juni 2016. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

A.G. KOENDERS 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

REFERANSERENTER 

Nøyaktige og tilstrekkelige data 

1.  Ved anvendelse av artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og c) skal prioriteringsrekkefølgen for bruk av inndata vanligvis være 

følgende: 

a)  En bidragsyters transaksjoner i det underliggende markedet som en referanseverdi er ment å måle, eller, dersom dette 

ikke er tilstrekkelig, dens transaksjoner i tilknyttede markeder, for eksempel 

— markedet for usikrede interbankinnskudd, 

— andre markeder for usikrede innskudd, herunder innskuddsbevis og sertifikater, og 

— andre markeder, for eksempel for OIS-kontrakter («overnight index swaps»), gjenkjøpsavtaler, valutaterminkon-

trakter, børsomsatte renteterminkontrakter og opsjoner, forutsatt at disse transaksjonene oppfyller atferdsreglenes 

krav til inndata. 

b)  En bidragsyters observasjoner av tredjepartstransaksjoner i markedene som beskrives i bokstav a). 

c)  Bindende pristilbud. 

d)  Veiledende pristilbud eller ekspertvurderinger. 

2.  Ved anvendelse av artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og artikkel 11 nr. 4 kan inndata justeres. 

Inndata kan særlig justeres ved anvendelse av følgende kriterier: 

a)  Nærheten i tid mellom transaksjoner og tidspunktet for levering av inndata samt virkningen av eventuelle 

markedshendelser i tiden mellom transaksjonstidspunktet og tidspunktet for levering av inndata. 

b)  Interpolering eller ekstrapolering fra transaksjonsopplysninger. 

c)  Justeringer for å gjenspeile endringer i bidragsyternes og andre markedsdeltakeres kredittverdighet. 

Tilsynsfunksjon 

3.  Følgende krav får anvendelse i stedet for kravene i artikkel 5 nr. 4 og 5: 

a)  Administratoren av en referanserente skal ha på plass en uavhengig tilsynskomité. Nærmere opplysninger om 

medlemskap i nevnte komité skal offentliggjøres sammen med eventuelle erklæringer om interessekonflikter og 

prosessene for utvelging eller utpeking av komiteens medlemmer. 

b)  Tilsynskomiteen skal ha møte minst hver fjerde måned og føre protokoll over hvert slikt møte. 

c)  Tilsynskomiteen skal opptre med integritet og ha alt det ansvaret som er omhandlet i artikkel 5 nr. 3. 

Revisjon 

4.  Administratoren av en referanserente skal utpeke en uavhengig ekstern revisor som skal gjennomgå og rapportere om 

administratorens overholdelse av referanseverdimetoden og denne forordning. Den eksterne revisjonen av administratoren 

skal foretas for første gang seks måneder etter innføringen av atferdsreglene og deretter annethvert år.  
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Tilsynskomiteen kan kreve en ekstern revisjon av en bidragsyter til en referanserente dersom det er sider ved 

bidragsyterens atferd den er utilfreds med. 

Bidragsyternes systemer og kontroller 

5.  Følgende krav får anvendelse på bidragsytere til referanserenter i tillegg til kravene i artikkel 16. Artikkel 16 nr. 5 får ikke 

anvendelse. 

6.  Hver bidragsyters innberetter og denne innberetterens nærmeste overordnede skal skriftlig bekrefte at de har lest 

atferdsreglene og vil overholde dem. 

7.  En bidragsyters systemer og kontroller skal omfatte følgende: 

a)  En beskrivelse av ansvarsfordelingen i hvert foretak, herunder interne rapporteringslinjer og ansvarsområder, herunder 

innberetteres og lederes arbeidssted og navn på berørte personer og stedfortredere. 

b)  Interne framgangsmåter for å godkjenne inndatabidrag. 

c)  Disiplinære tiltak ved forsøk på å manipulere eller manglende rapportering av faktisk manipulasjon eller forsøk på 

manipulasjon fra parter som ikke deltar i bidragsprosessen. 

d)  Effektive framgangsmåter for å håndtere interessekonflikter og kontrollere kommunikasjon, både hos bidragsytere og 

mellom bidragsytere og andre tredjeparter, for å unngå at de som har ansvaret for å framlegge renteopplysninger, 

påvirkes på utilbørlig måte utenfra. Innberettere skal arbeide på steder som er fysisk atskilt fra personer som handler 

med rentederivater. 

e)  Effektive framgangsmåter for å hindre eller kontrollere utveksling av opplysninger mellom personer som deltar i 

virksomhet som innebærer en risiko for interessekonflikt, og der utvekslingen av nevnte opplysninger kan påvirke 

referanseverdidataene som leveres. 

f)  Regler for å unngå ulovlig samarbeid mellom bidragsytere og mellom bidragsytere og administratorer av 

referanseverdier. 

g)  Tiltak for å hindre eller begrense en persons utøvelse av utilbørlig innflytelse på den måten personer som er involvert i 

leveringen av inndata, utfører denne virksomheten på. 

h)  Avskaffing av enhver direkte forbindelse mellom godtgjøring av ansatte som er involvert i leveringen av inndata, og 

godtgjøring av eller inntekter generert av personer som utfører en annen oppgave, dersom det kan oppstå en 

interessekonflikt i tilknytning til disse oppgavene. 

i)  Kontroller for å påvise eventuelle reverserte transaksjoner etter at inndata er levert. 

8.  En bidragsyter til en referanserente skal utførlig dokumentere 

a)  alle relevante aspekter ved inndatabidrag, 

b)  framgangsmåten for å fastsette og godkjenne inndata, 

c)  innberetternes navn og ansvarsområder, 

d)  all kommunikasjon mellom innberetterne og andre personer, herunder interne og eksterne handlere og meglere, i 

forbindelse med fastsettelsen eller leveringen av inndata, 

e)  all kontakt mellom innberetterne og administratoren eller en beregningsagent, 

f)  eventuelle forespørsler som gjelder inndataene, og resultatene av disse forespørslene, 

g)  følsomhetsrapporter for rentebytteavtaler og andre derivater som inngår i handelsporteføljen, som har en betydelig 

eksponering mot fastsettelse av rentesatser med hensyn til inndata. 
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9.  Dokumentasjonen skal oppbevares på et medium som gjør de lagrede opplysningene tilgjengelige i framtiden, og det skal 

være et dokumentert revisjonsspor. 

10.  Etterlevelsesfunksjonen hos en bidragsyter til en referanserente skal regelmessig rapportere til ledelsen om alle 

undersøkelsesresultater, herunder om reverserte transaksjoner. 

11.  Inndata og framgangsmåter skal være gjenstand for regelmessig intern revisjon. 

12.  En ekstern revisjon av inndataene fra en bidragsyter til en referanserente og av overholdelsen av atferdsreglene og 

bestemmelsene i denne forordning skal foretas for første gang seks måneder etter innføringen av atferdsreglene og deretter 

annethvert år. 

 _____  
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VEDLEGG II 

VAREREFERANSEVERDIER 

Metode 

1.  Administratoren av en varereferanseverdi skal formalisere, dokumentere og offentliggjøre enhver metode som 

administratoren bruker for å beregne en referanseverdi. Som et minstekrav skal en slik metode omfatte og beskrive 

følgende: 

a)  Alle kriterier og framgangsmåter som brukes for å utvikle referanseverdien, herunder hvordan administratoren bruker 

inndata, herunder det spesifikke volumet, gjennomførte og rapporterte transaksjoner, kjøpstilbud, salgstilbud og andre 

markedsopplysninger, i sin vurdering eller innenfor sine perioder eller rammer for vurdering, hvorfor en særskilt 

referanseenhet brukes, hvordan administratoren samler inn slike inndata, retningslinjene for vurderingsansvarliges 

vurderinger samt andre opplysninger, for eksempel antakelser, modeller eller ekstrapolering fra innsamlede data som 

tas i betraktning ved vurderingen. 

b)  Framgangsmåter og praksiser som er utformet for å sikre at de vurderingsansvarlige foretar sine vurderinger på en 

ensartet måte. 

c)  Den relative betydningen som skal tildeles hvert kriterium som anvendes for å beregne referanseverdien, særlig typen 

inndata som anvendes, og typen kriterium som anvendes for å veilede vurderingen med henblikk på å sikre kvaliteten 

og integriteten i forbindelse med beregningen av referanseverdien. 

d)  Kriterier som angir minstekrav til transaksjonsopplysninger som kreves for å beregne en bestemt referanseverdi. 

Dersom det ikke angis en slik terskel, skal det begrunnes hvorfor en minsteterskel ikke er fastsatt, og det skal angis 

hvilke framgangsmåter som skal anvendes dersom det ikke foreligger noen transaksjonsopplysninger. 

e)  Kriterier for vurderingsperioder der de innsendte dataene ligger under terskelen for metodens anbefalte 

transaksjonsopplysninger eller der administratorens kvalitetsstandarder ikke er oppfylt, herunder eventuelle alternative 

vurderingsmetoder, blant annet teoretiske beregningsmodeller. Disse kriteriene skal redegjøre for framgangsmåtene 

som skal anvendes dersom det ikke foreligger noen transaksjonsopplysninger. 

f)  Kriterier for å sikre at inndata leveres i rett tid, og for hvordan leveringen skal skje, for eksempel elektronisk, per 

telefon eller på annen måte. 

g)  Kriterier og framgangsmåter for vurderingsperioder der en eller flere bidragsytere leverer inndata som utgjør en 

betydelig del av de samlede inndataene for denne referanseverdien. Administratoren skal i disse kriteriene og 

framgangsmåtene også definere hva som utgjør en betydelig del for beregningen av hver referanseverdi. 

h)  Kriterier for når transaksjonsopplysninger kan utelukkes fra en beregning av en referanseverdi. 

2.  Administratoren av en varereferanseverdi skal offentliggjøre eller gjøre tilgjengelig hovedpunktene i den metoden 

administratoren anvender for hver varereferanseverdi som leveres og offentliggjøres, eller eventuelt for hver familie av 

referanseverdier som leveres og offentliggjøres. 

3.  Sammen med metoden nevnt i nr. 2 skal administratoren av en varereferanseverdi også beskrive og offentliggjøre 

følgende: 

a)  Begrunnelsen for å velge en bestemt metode, herunder eventuelle prisjusteringsteknikker og en begrunnelse for 

hvorfor det tidsrommet eller den tidsrammen som inndataene godtas innenfor, er en pålitelig indikator for fysiske 

markedsverdier. 

b)  Framgangsmåten for intern gjennomgåelse og godkjenning av en bestemt metode samt hvor ofte en slik 

gjennomgåelse skal foretas. 

c)  Framgangsmåten for ekstern gjennomgåelse av en bestemt metode, herunder framgangsmåtene for å få markedet til å 

godta metoden ved hjelp av samråd med brukerne om viktige endringer i deres prosesser for referanseverdiberegning.  
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Endringer av metoden 

4.  Administratoren av en varereferanseverdi skal vedta og offentliggjøre for brukerne klare framgangsmåter og begrunnelsen 

for eventuelle foreslåtte vesentlige endringer av sin metode. Disse framgangsmåtene skal være forenlige med det 

overordnede målet om at en administrator skal sikre referanseverdiberegningenes fortsatte integritet og gjennomføre 

endringer med sikte på at det markedet som berøres av slike endringer, skal være velfungerende. Slike framgangsmåter 

skal fastsette 

a)  en klar frist for forhåndsvarsel som gir brukerne tilstrekkelig mulighet til å analysere og kommentere virkningen av de 

foreslåtte endringene, idet det tas hensyn til administratorens vurdering av de overordnede omstendighetene, 

b)  at brukernes kommentarer og administratorens reaksjoner på disse kommentarene skal gjøres tilgjengelige for alle 

markedsdeltakere etter en bestemt høringsperiode, unntatt når det er anmodet om fortrolig behandling. 

5.  Administratoren av en varereferanseverdi skal regelmessig gjennomgå sine metoder for å sikre at de på en pålitelig måte 

gjenspeiler det fysiske markedet som vurderes, og skal angi hvordan det tas hensyn til relevante brukeres synspunkter. 

Referanseverdiberegningenes kvalitet og integritet 

6.  Administratoren av en varereferanseverdi skal gjøre følgende: 

a)  Angi hvilke kriterier som definerer den fysiske varen som er gjenstand for en bestemt metode. 

b)  Prioritere inndata i følgende rekkefølge når dette er forenlig med administratorens metoder: 

i)  Gjennomførte og rapporterte transaksjoner. 

ii)  Kjøps- og salgstilbud. 

iii)  Andre opplysninger. 

Dersom gjennomførte og rapporterte transaksjoner ikke prioriteres, bør det gis en begrunnelse som fastsatt i nr. 7 

bokstav b). 

c)  Anvende tilstrekkelige tiltak som er beregnet på å bruke inndata som framlegges og vurderes i forbindelse med en 

referanseverdiberegning og er basert på god tro, det vil si at partene som framlegger inndataene, har gjennomført eller 

er forberedt på å gjennomføre transaksjoner som genererer slike inndata, og at de gjennomførte transaksjonene ble 

gjennomført i tråd med prinsippet om armlengdes avstand, der særlig oppmerksomhet skal rettes mot transaksjoner 

mellom nærstående parter. 

d)  Innføre og anvende framgangsmåter for å identifisere avvikende eller mistenkelige transaksjonsopplysninger og for å 

dokumentere beslutninger om å utelukke transaksjonsopplysninger fra administratorens referanseverdiberegning. 

e)  Oppfordre bidragsytere til å framlegge alle inndata som oppfyller administratorens kriterier for den berørte 

beregningen. Administratorer skal så langt det er mulig og rimelig sikre at de framlagte inndataene er representative 

for bidragsyterens faktisk gjennomførte transaksjoner. 

f)  Anvende et system med egnede tiltak for å sikre at bidragsyterne overholder administratorens gjeldende kvalitets- og 

integritetsstandarder for inndata. 

7.  Administratoren av en varereferanseverdi skal i forbindelse med hver beregning beskrive og offentliggjøre følgende, i den 

grad det er rimelig og uten at det berører en behørig offentliggjøring av referanseverdien: 

a)  En kortfattet forklaring som er tilstrekkelig til at en referanseverdiabonnent eller vedkommende myndighet kan forstå 

hvordan beregningen er gjort, herunder, som et minstekrav, størrelsen på og likviditeten til det fysiske markedet som 

vurderes (f.eks. transaksjonenes antall og volum), volumintervall og gjennomsnittsvolum, prisintervall og 

gjennomsnittspris samt veiledende prosentandeler for hver type inndata som er tatt i betraktning i forbindelse med en 

beregning; metoden for prisfastsetting skal beskrives ved hjelp av begreper som transaksjonsbasert, kjøpskurs-

salgskurs-differanse-basert («spread-based») eller interpolert eller ekstrapolert.  
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b)  En kortfattet beskrivelse av i hvilket omfang og på hvilket grunnlag det i forbindelse med en beregning er foretatt 

vurderinger, herunder om utelukkelse av data som ellers oppfylte kravene i den relevante metoden for beregningen, 

om fastsettelse av priser basert på kjøpskurs-salgskurs-differanser («spreads») eller interpolering eller ekstrapolering, 

eller om vekting av kjøps- eller salgstilbud som overstiger gjennomførte transaksjoner. 

Rapporteringsprosessens integritet 

8.  Administratoren av en varereferanseverdi skal gjøre følgende: 

a)  Angi kriteriene som definerer hvem som kan levere inndata til administratoren. 

b)  Ha framgangsmåter for kvalitetskontroll for å vurdere identiteten til bidragsytere og innberettere som rapporterer 

inndata, samt godkjenningen av slike innberettere som kan rapportere inndata på vegne av en bidragsyter. 

c)  Angi kriteriene som gjelder for ansatte hos en bidragsyter som har tillatelse til å levere inndata til en administrator på 

vegne av en bidragsyter; oppfordre bidragsytere til å framlegge transaksjonsopplysninger fra back-office-funksjoner 

og innhente underbyggende data fra andre kilder dersom transaksjonsopplysninger mottas direkte fra en handler. 

d)  Gjennomføre internkontroller og skriftlige framgangsmåter for å identifisere kommunikasjon mellom bidragsytere og 

vurderingsansvarlige som forsøker å påvirke en beregning til fordel for en bestemt handelsposisjon (for bidragsyteren, 

dennes ansatte eller en tredjepart), og forsøk på å få en vurderingsansvarlig til å bryte administratorens regler eller 

retningslinjer, eller for å identifisere bidragsytere som gjentatte ganger har levert avvikende eller mistenkelige 

transaksjonsopplysninger. Disse framgangsmåtene skal i den grad det er mulig omfatte bestemmelser som tillater 

administratoren å foreta ytterligere undersøkelser av bidragsyterens selskap. Kontrollene skal omfatte krysskontroll av 

markedsindikatorer for å validere framlagte opplysninger. 

Vurderingsansvarlige 

9.  I forbindelse med rollen til en vurderingsansvarlig skal administratoren av en varereferanseverdi 

a)  vedta og ha innført eksplisitte interne regler og retningslinjer for utvelging av vurderingsansvarlige, herunder 

minstekrav til deres opplæring, erfaring og ferdigheter, samt en framgangsmåte for regelmessig gjennomgåelse av 

deres kompetanse, 

b)  ha ordninger for å sikre at beregningene kan gjøres regelmessig og på en konsekvent måte, 

c)  opprettholde planer for kontinuitet og utskifting når det gjelder vurderingsansvarlige, for å sikre at beregninger gjøres 

på en ensartet måte av ansatte som har relevant kunnskap, og 

d)  innføre framgangsmåter for internkontroll for å sikre beregningenes integritet og pålitelighet. Slike internkontroller og 

framgangsmåter skal minst kreve løpende tilsyn med vurderingsansvarlige for å sikre at metoden anvendes på riktig 

måte, samt framgangsmåter for intern godkjenning fra en overordnet før priser kan formidles til markedet. 

Revisjonssporing 

10.  Administratoren av en varereferanseverdi skal ha regler og framgangsmåter for samtidig dokumentasjon av relevante 

opplysninger, herunder 

a)  alle inndata, 

b)  vurderingene som vurderingsansvarlige foretar i forbindelse med beregningen av hver referanseverdi, 

c)  hvorvidt en beregning utelukket en bestemt transaksjon som ellers oppfylte kravene i den relevante metoden for denne 

beregningen, og begrunnelsen for dette, 

d)  identiteten til alle vurderingsansvarlige og eventuelt andre personer som har framlagt eller på annen måte frambrakt 

noen av opplysningene omhandlet i bokstav a), b) eller c).  
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11.  Administratoren av en varereferanseverdi skal ha regler og framgangsmåter for å sikre at et revisjonsspor for relevante 

opplysninger oppbevares i minst fem år, for å dokumentere hvordan beregningene gjøres. 

Interessekonflikter 

12.  Administratoren av en varereferanseverdi skal fastsette hensiktsmessige retningslinjer og framgangsmåter for å 

identifisere, offentliggjøre, håndtere eller redusere og unngå interessekonflikter og for å sikre integritet og uavhengighet i 

forbindelse med beregningene. Disse retningslinjene og framgangsmåtene skal gjennomgås og ajourføres regelmessig og 

skal 

a)  sikre at beregningene av referanseverdier ikke påvirkes av at det foreligger eller kan oppstå kommersielle eller 

personlige forretningsforbindelser eller interesser mellom administratoren eller dens tilknyttede foretak, medarbeidere, 

kunder, markedsdeltakere eller personer knyttet til disse, 

b)  sikre at de personlige interessene og forretningsforbindelsene til administratorens medarbeidere ikke får skade 

administratorens funksjoner, for eksempel eksterne oppdrag, reiser og mottak av underholdning, gaver og invitasjoner 

som tilbys av administratorens kunder eller andre deltakere i varemarkedet, 

c)  med hensyn til påviste konflikter sikre hensiktsmessig atskillelse av funksjoner hos administratoren gjennom tilsyn, 

kompensasjon, systemtilgang og informasjonsstrømmer, 

d)  sikre fortrolig behandling av opplysninger som framlegges for eller utarbeides av administratoren, med forbehold for 

de offentliggjøringskravene som gjelder for administratoren, 

e)  forby ledere, vurderingsansvarlige og andre ansatte hos administratoren å bidra til en referanseverdiberegning gjennom 

å delta i kjøpstilbud, salgstilbud og handler, enten personlig eller på vegne av markedsdeltakere, og 

f)  effektivt håndtere påviste interessekonflikter som kan foreligge mellom administratorens levering av en referanseverdi 

(herunder alle ansatte som utfører eller på annen måte har ansvar i forbindelse med referanseverdiberegning) og 

administratorens øvrige virksomhet. 

13.  Administratoren av en varereferanseverdi skal sikre at det for dens øvrige forretningsvirksomhet er innført egnede 

framgangsmåter og ordninger for å redusere sannsynligheten for at en interessekonflikt vil påvirke referanseverdibe-

regningenes integritet. 

14.  Administratoren av en varereferanseverdi skal sikre at det er innført atskilte rapporteringslinjer mellom dens ledere, 

vurderingsansvarlige og andre ansatte og fra lederne til administratorens øverste ledelse og styre for å sikre 

a)  at administratoren anvender kravene i denne forordning på en tilfredsstillende måte, og 

b)  at ansvarsområdene er klart definert og ikke er kilde til reell eller oppfattet konflikt. 

15.  Administratoren av en varereferanseverdi skal underrette brukerne så snart den får kjennskap til en interessekonflikt som 

oppstår som følge av administratorens eierskap. 

Klager 

16.  Administratoren av en varereferanseverdi skal innføre og offentliggjøre retningslinjer for behandling av klager, som 

fastsetter framgangsmåter for å motta, undersøke og dokumentere klager på en administrators beregningsprosess. Slike 

klageordninger skal sikre at 

a)  referanseverdiabonnenter kan inngi klager med hensyn til om en bestemt referanseverdiberegning er representativ for 

markedsverdien, foreslåtte endringer av referanseverdiberegningen, anvendelse av metoden i forbindelse med en 

bestemt referanseverdiberegning og andre redaksjonelle avgjørelser i forbindelse med referanseverdiberegningen, 
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b)  det er fastsatt en tidsplan for behandling av klager, 

c)  formelle klager som er rettet mot administratoren og dens medarbeidere, undersøkes av vedkommende administrator 

raskt og på en rettferdig måte, 

d)  undersøkelsen gjennomføres uavhengig av medarbeidere som kan være involvert i klagens gjenstand, 

e)  administratoren tar sikte på å foreta undersøkelsen umiddelbart, 

f)  administratoren skriftlig og innen en rimelig frist underretter klageren og eventuelle andre berørte parter om resultatet 

av undersøkelsen, 

g)  dersom en klager er utilfreds med måten vedkommende administrator har behandlet en klage på, eller med 

administratorens beslutning, er det mulig å benytte en uavhengig tredjepart utpekt av administratoren senest seks 

måneder etter at den opprinnelige klagen ble inngitt, og 

h)  alle dokumenter knyttet til en klage, herunder slike som framlegges av klageren, og administratorens egen 

dokumentasjon oppbevares i minst fem år. 

17.  Tvister om daglige prisfastsettelser, som ikke er formelle klager, skal avgjøres av administratoren av en varereferanseverdi 

ved hjelp av dennes egnede standardframgangsmåter. Dersom en klage medfører en prisendring, skal nærmere 

opplysninger om prisendringen meddeles markedet så snart som mulig. 

Ekstern revisjon 

18.  Administratoren av en varereferanseverdi skal utpeke en uavhengig ekstern revisor med relevant erfaring og evne til å 

vurdere og rapportere om administratorens oppfyllelse av egne metodekriterier og av kravene i denne forordning. 

Revisjonene skal gjennomføres årlig og offentliggjøres tre måneder etter at hver revisjon er fullført, og ytterligere 

foreløpige revisjoner skal utføres ved behov. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/2 

av 11. desember 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 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 samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(3) omfatter bestemmelser som tillater leieavtaler for 

luftfartøyer som er registrert i tredjestater, blant annet avtaler om leie av luftfartøy med besetning. 

2) Slike avtaler tillates under særlige omstendigheter, for eksempel ved mangel på egnede luftfartøyer på unionsmarkedet. 

De bør være strengt tidsbegrensede og overholde sikkerhetsstandarder som tilsvarer sikkerhetsreglene som er fastsatt i 

unionsretten og nasjonal rett. 

3) Lufttransportavtalen(4) mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater på den ene siden og De forente stater på 

den andre siden («lufttransportavtalen») ble undertegnet 25. april 2007 og deretter endret ved en protokoll av 24. juni 2010. 

Lufttransportavtalen gjenspeiler partenes satsing på det felles målet om å fortsette å fjerne hindringer for 

markedsadgang for å sikre flest mulig fordeler for forbrukere, luftfartsselskaper, arbeidstakere og samfunnet på begge 

sider av Atlanteren. 

4) Lufttransportavtalen omfatter en åpen ordning for leie av luftfartøy med besetning mellom partene. De relevante 

bestemmelsene i artikkel 10 i lufttransportavtalen tillater avtaler om leie av luftfartøy med besetning til internasjonal 

lufttransport, forutsatt at alle parter i slike avtaler har relevant fullmakt og oppfyller vilkårene fastsatt i henhold til de 

lovene og forskriftene som partene i lufttransportavtalen normalt anvender. 

5) Relevant utvikling og tidligere drøftinger i felleskomiteen nedsatt i henhold til lufttransportavtalen har vist at en særskilt 

avtale om leie av luftfartøy med besetning der de relevante bestemmelsene i lufttransportavtalen presiseres, vil være 

gunstig for partene i lufttransportavtalen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 14.1.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 345 av 13.10.2017, s. 126 

(2) Europaparlamentets holdning av 29. november 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. desember 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

(EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3). 

(4) EUT L 134 av 25.5.2007, s. 4. 
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6) Ettersom en slik avtale om leie av luftfartøy med besetning vil innebære en lemping av de gjeldende tidsbegrensningene, 

vil den ha ringvirkninger for forordning (EF) nr. 1008/2008, der det er fastsatt tidsbegrensninger for tilfeller der 

luftfartsselskaper i Unionen leier luftfartøyer med besetning fra luftfartsselskaper i tredjestater. 

7) Forordning (EF) nr. 1008/2008 må derfor endres for å gjøre det mulig å lempe på tidsbegrensningene for leie av 

luftfartøy med besetning som skal fastsettes i internasjonale avtaler mellom Unionen og tredjestater. 

8) Med tanke på at Kommisjonen for tiden reviderer forordning (EF) nr. 1008/2008, herunder bestemmelsene om leie av 

luftfartøy med besetning og bestemmelsenes eventuelle konsekvenser for arbeidstakere og forbrukere, og at 

Kommisjonens revisjon kan føre til en generell revisjon av forordning (EF) nr. 1008/2008, er denne forordning 

begrenset til å bringe forordning (EF) nr. 1008/2008 i samsvar med relevante internasjonale forpliktelser. Den 

internasjonale avtalen om leie av luftfartøy med besetning bør omfatte gjensidige rettigheter og forpliktelser for begge 

parter og bygge på en eksisterende lufttransportavtale. 

9) Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 13 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1008/2008 skal innledningen lyde: 

«med mindre annet er fastsatt i en internasjonal avtale om leie av luftfartøy med besetning undertegnet av Unionen som bygger 

på en lufttransportavtale der Unionen er part, og som er signert før 1. januar 2008, ett av følgende vilkår 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 Strasbourg 11. desember 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

J. BOGNER-STRAUSS 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1142 

av 14. august 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til innføring av visse kategorier av 

vedlikeholdssertifikater for luftfartøy, endring av framgangsmåten for godkjenning av komponenter fra 

eksterne leverandører og endring av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonenes særskilte rettigheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5 og artikkel 6 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014(2) fastsettes gjennomføringsregler for kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og for godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse 

oppgavene. 

2) For å sikre et ensartet høyt flysikkerhetsnivå er det behov for en ordning fastsatt på unionsplan for sertifisering av 

personell med sertifiseringsansvar som deltar i vedlikeholdet av ELA1-fly samt andre luftfartøyer enn fly og 

helikoptre. Denne ordningen bør være enkel og forholdsmessig. Derfor bør det nå treffes nødvendige tiltak for å 

opprette en slik ordning. 

3) De eksisterende kravene knyttet til sertifikater for personell med sertifiseringsansvar som deltar i vedlikehold av 

avionikksystemer og elektriske systemer i andre luftfartøyer enn luftfartøyer i gruppen teknisk kompliserte luftfartøyer, 

står ikke i forhold til det faktum at disse luftfartøyene er mindre komplekse, særlig fordi en betydelig del av kravene til 

grunnleggende kunnskap er relevant bare for teknisk kompliserte luftfartøyer. Det bør derfor innføres et nytt sertifikat 

for slikt personell. Kravene til det nye sertifikatet bør sikre at sikkerhetsnivået ikke reduseres i forhold til det nivået som 

oppnås med det eksisterende sertifikatet. Innføringen av dette nye sertifikatet bør redusere mulig sikkerhetsrisiko som 

kan oppstå som følge av at det ikke er nok tilstrekkelig kvalifisert og autorisert personell til de aktuelle 

vedlikeholdsoppgavene. 

4) Ved utføring av vedlikehold er det vanlig at personer eller organisasjoner bruker komponenter, deler eller materialer 

som er levert av tredjeparter. Det er nødvendig å redusere risikoen forbundet med godkjenning av slike komponenter, 

deler eller materialer, og særlig sikre at berørte personer og organisasjoner treffer de nødvendige tiltakene for å sikre at 

disse godkjennes, klassifiseres og atskilles på riktig måte. 

5) Et betydelig antall tilfeller av bedrageri med bevisst overtredelse av eksamensstandardene som er fastsatt i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1321/2014, er rapportert til Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået»). Disse tilfellene gjelder 

eksamener i grunnleggende kunnskap som ble avholdt av godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjoner for elever 

som ikke hadde fulgt grunnkurset. Denne situasjonen har ført til betydelige sikkerhetsproblemer, særlig i lys av risikoen 

for at sertifikatinnehavere frigir luftfartøyer for bruk etter vedlikehold uten å ha den nødvendige grunnleggende 

kunnskapen. Nå bør det treffes tiltak for å løse disse sikkerhetsproblemene. 

6) I henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014 skal operatører av motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, i 

kommersiell eller ikke-kommersiell drift, sikre at oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres av en godkjent 

organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, og at vedlikehold av luftfartøyet og komponenter som er beregnet 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 16.8.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøy-

produkter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene (EUT L 362 av 17.12.2014, 

s. 1). 
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på montering i dette, utføres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. I visse tilfeller, for eksempel i ikke-kommersiell 

drift av lette tomotors turbopropfly, står imidlertid den innsatsen som kreves av disse operatørene for å oppfylle 

kravene, ikke i forhold til de fordelene som gjennomføringen av kravene medfører for flygesikkerheten. Kravene som 

gjelder i slike tilfeller, bør derfor tilpasses. Tatt i betraktning den uforholdsmessige innsatsen som kreves for å oppfylle 

kravene, den tiden det tar å tilpasse disse kravene, og det at det ikke utgjør noen betydelig risiko for flysikkerheten ikke 

å anvende kravene i disse tilfellene før de er tilpasset, bør disse kravene inntil videre ikke lenger gjelde, men bør gjelde 

først fra en passende senere dato. 

7) Nærmere regler for anvendelsen av tillegg VI til vedlegg III til forordning (EU) nr. 1321/2014 utgikk ved en feil da 

forordning (EU) nr. 1321/2014 ble endret ved forordning (EU) 2015/1536(1). Denne feilen bør rettes. 

8) Det er funnet visse redaksjonelle feil i vedlegg Va til forordning (EU) nr. 1321/2014 som har ført til gjennomførings-

vanskeligheter. Disse feilene bør rettes. 

9) Det er nødvendig å gi alle berørte parter tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de endrede rammereglene som følge av 

tiltakene fastsatt i denne forordningen. Disse tiltakene bør derfor få anvendelse seks måneder etter at forordningen er 

trådt i kraft. Med tanke på formålet og ettersom de berørte partene ikke trenger å gjøre en betydelig innsats for å tilpasse 

seg, bør imidlertid visse tiltak få anvendelse omgående. Imidlertid krever visse andre tiltak mer tilpasning og bør derfor 

få anvendelse fra en passende senere dato, fordi de innebærer en overgang fra regulering hovedsakelig i henhold til 

nasjonal rett til de endrede rammereglene i henhold til unionsretten som fastsettes i denne forordningen. 

10) Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Byrået i henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 skal nr. 6 lyde: 

«6. Inntil særlige krav til personell med sertifiseringsansvar for komponenter tilføyes til denne forordningen, får gjeldende 

krav fastsatt i nasjonal rett i den berørte medlemsstaten fortsatt anvendelse, unntatt for vedlikeholdsorganisasjoner etablert 

utenfor Unionen, der kravene skal godkjennes av Byrået.» 

2) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 utgår bokstav b). 

b) Nr. 5 utgår. 

c) Nytt nr. 7 skal lyde: 

«7. Som unntak fra nr. 1 får M.A.201 bokstav g) nr. 2 og bokstav g) nr. 3 i vedlegg I (del M) anvendelse fra  

1. januar 2025 for fly med en største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg som er utstyrt med flere turbopropmotorer, og 

som ikke benyttes i kommersiell drift.» 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1536 av 16. september 2015 om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 når det gjelder tilpasning av 

regler for kontinuerlig luftdyktighet til forordning (EF) nr. 216/2008, kritiske vedlikeholdsoppgaver og overvåking av luftfartøyers 

kontinuerlige luftdyktighet (EUT L 241 av 17.9.2015, s. 16). 



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/163 

 

 

3) Vedlegg I (del M) endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

4) Vedlegg II (del 145) endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

5) Vedlegg III (del 66) endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

6) Vedlegg IV (del 147) endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordningen. 

7) Vedlegg Va (del T) endres i samsvar med vedlegg V til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 5. mars 2019. 

Imidlertid gjelder følgende: 

1) Artikkel 1 nr. 2 bokstav c), artikkel 1 nr. 7 og vedlegg IV nr. 1 får anvendelse fra 5. september 2018. 

2) For vedlikehold av ELA1-fly som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, og andre luftfartøyer enn fly og helikoptre 

gjelder følgende: 

a) Kravet om at vedkommende myndighet skal utstede nye vedlikeholdssertifikater for luftfartøy i samsvar med 

vedlegg III (del 66) eller konverterte i henhold til 66.A.70 i nevnte vedlegg, får anvendelse fra 1. oktober 2019. 

b) Kravet om at personell med sertifiseringsansvar skal være kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66), fastsatt i 

M.A.606 bokstav g) og M.A.801 bokstav b) nr. 2 i vedlegg I (del M) og i 145.A.30 bokstav g) og h) i vedlegg II 

(del 145), får anvendelse fra 1. oktober 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 14. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1) I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a) M.A.501 skal lyde: 

«M.A.501 Klassifisering og montering» 

b) M.A.504 skal lyde: 

«M.A.504 Atskillelse av komponenter» 

2) M.A.501 skal lyde: 

«M.A.501 Klassifisering og montering 

a) Alle komponenter skal klassifiseres i følgende kategorier: 

1) Komponenter som er i tilfredsstillende stand, frigitt på EASA-skjema 1 eller tilsvarende og merket i 

samsvar med kapittel Q i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, med mindre annet er 

angitt i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 eller i dette vedlegget (del M). 

2) Ikke-funksjonsdyktige komponenter som skal vedlikeholdes i samsvar med denne forordningen. 

3) Komponenter klassifisert som ikke-gjenbrukbare fordi de har nådd grensen for sin sertifiserte levetid 

eller har en mangel som ikke kan repareres. 

4) Standarddeler som brukes på et luftfartøy, en motor, en propell eller en annen luftfartøykomponent, og 

som er angitt i vedlikeholdsdata og er ledsaget av dokumentasjon som viser samsvar med den relevante 

standarden. 

5) Materialer, både råmaterialer og forbruksmaterialer, brukt i løpet av vedlikeholdet dersom organisasjonen 

er forvisset om at materialet oppfyller den påkrevde spesifikasjonen og kan spores på behørig vis. Alle 

materialer skal ledsages av dokumentasjon som klart gjelder det særlige materialet, og som inneholder en 

erklæring om samsvar med spesifikasjonen samt produksjons- og leverandørkilde. 

b) Komponenter, standarddeler og materialer skal monteres på et luftfartøy eller en komponent bare dersom 

de er i tilfredsstillende stand, tilhører en av kategoriene oppført i bokstav a) og den aktuelle komponenten, 

den aktuelle standarddelen eller det aktuelle materialet er angitt i de relevante vedlikeholdsdataene.» 

3) I M.A.502 skal bokstav d) lyde: 

«d) Som unntak fra bokstav a) og M.A.801 bokstav b) nr. 2 kan personell med sertifiseringsansvar nevnt i M.A.801 

bokstav b) nr. 2 utføre følgende i samsvar med komponentens vedlikeholdsdata: 

1) Annet vedlikehold enn ettersyn av komponenter mens komponenten er montert eller midlertidig fjernet fra et 

ELA1-luftfartøy som ikke benyttes i kommersiell lufttransport. 

2) Ettersyn av motorer og propeller mens de er montert eller midlertidig fjernet fra et CS-VLA-, CS-22- eller LSA-

luftfartøy som ikke benyttes i kommersiell lufttransport. 

Komponentvedlikehold utført i samsvar med bokstav d) berettiger ikke utstedelse av EASA-skjema 1 og er underlagt 

kravene til frigivelse av luftfartøy fastsatt i M.A.801.» 

4) M.A.504 skal lyde: 

«M.A.504 Atskillelse av komponenter 

a) Komponenter som ikke er funksjonsdyktige eller gjenbrukbare, skal holdes atskilt fra funksjonsdyktige 

komponenter, standarddeler og materialer. 

b) Komponenter som ikke er gjenbrukbare, skal ikke tillates å komme tilbake i komponentforsyningssystemet, 

med mindre grensene for sertifisert levetid er blitt forlenget, eller en reparasjonsløsning er godkjent i 

samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012.» 
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5) M.A.606 bokstav g) skal lyde: 

«g) Vedlikeholdsorganisasjonen skal ha tilstrekkelig personell med sertifiseringsansvar til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk for luftfartøyer og komponenter fastsatt i M.A.612 og M.A.613. Personellet skal oppfylle følgende 

krav: 

1. Vedlegg III (del 66) når det gjelder luftfartøyer. 

2. Artikkel 5 nr. 6 i denne forordningen når det gjelder komponenter.» 

6) M.A.608 bokstav c) skal lyde: 

«c) Organisasjonen skal inspisere, klassifisere og på behørig vis skille fra hverandre alle komponenter, standarddeler og 

materialer.» 

7) I tillegg VII skal første punktum lyde: 

«De komplekse vedlikeholdsoppgavene nevnt i M.A.801 bokstav b) nr. 2 og M.A.801 bokstav c) består av følgende:» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

1) I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a) 145.A.40 skal lyde: 

«145.A.40 Utstyr og verktøy» 

b) 145.A.42 skal lyde: 

«145.A.42 Komponenter» 

2) 145.A.30 bokstav f), g), h) og i) erstattes med følgende bokstaver: 

«f) Organisasjonen skal sikre at personell som utfører eller kontrollerer ikke-destruktiv prøving av kontinuerlig luftdyktighet 

for luftfartøyers strukturer eller komponenter, eller begge deler, er behørig kvalifisert for den særlige ikke-destruktive 

prøvingen i samsvar med europeisk standard eller en likeverdig standard som er anerkjent av Byrået. Personell som 

utfører andre spesialiserte oppgaver, skal være behørig kvalifisert i samsvar med offisielt anerkjente standarder. Som 

unntak fra denne bokstaven kan personell nevnt i bokstav g) og bokstav h) nr. 1 og 2 som er kvalifisert i kategori B1, B3 

eller L i samsvar med vedlegg III (del 66), utføre og/eller kontrollere fargepenetrasjonsprøver med fargekontrast. 

g) Med mindre annet er fastsatt i bokstav j), skal enhver organisasjon som vedlikeholder luftfartøyer, i forbindelse med 

linjevedlikehold av luftfartøyer ha personell med sertifiseringsansvar korrekt klassifisert for luftfartøyet og kvalifisert i 

kategori B1, B2, B2L, B3 og L i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35. 

I tillegg kan slike organisasjoner også bruke personell med sertifiseringsansvar som har relevant opplæring for 

oppgaven og de særskilte rettighetene angitt i 66.A.20 bokstav a) nr. 1) og 66.A.20 bokstav a) nr. 3 ii), og som er 

kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35 til å utføre planlagt mindre linjevedlikehold og utbedring 

av enkle mangler. Tilgangen på slikt personell skal ikke erstatte behovet for personell med sertifiseringsansvar i 

kategori B1, B2, B2L, B3 og L, etter hva som er relevant. 

h) Med mindre annet er angitt i bokstav j), skal enhver organisasjon som vedlikeholder luftfartøyer, overholde følgende: 

1. I forbindelse med basevedlikehold av motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, ha personell med 

sertifiseringsansvar med relevant typerettighet for luftfartøy som er kvalifisert i kategori C i samsvar med vedlegg III 

(del 66) og 145.A.35. Dessuten skal organisasjonen ha tilstrekkelig personell klassifisert for luftfartøyets type og 

kvalifisert i kategori B1 og B2, etter relevans, i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35 til å støtte personellet 

med sertifiseringsansvar i kategori C. 

i) Støttepersonell i kategori B1 og B2 skal sikre at alle relevante oppgaver eller inspeksjoner er blitt utført i 

samsvar med den påkrevde standarden før personellet med sertifiseringsansvar i kategori C utsteder sertifikatet 

for frigivelse for bruk. 

ii) Organisasjonen skal føre et register over alt støttepersonell i kategori B1 og B2. 

iii) Personell med sertifiseringsansvar i kategori C skal sikre at punkt i) er overholdt, og at alt arbeid kunden har 

bedt om, er gjennomført under den særlige kontrollen av basevedlikeholdet eller innenfor arbeidsrammen, og 

skal også vurdere virkningen av eventuelt arbeid som ikke er utført, enten for å be om å få det gjennomført 

eller for å avtale med operatøren å utsette det til en annen, nærmere angitt kontroll eller tidsfrist. 

2. I forbindelse med basevedlikehold av andre enn motordrevne, tekniske kompliserte luftfartøyer, ha et av følgende: 

i) Personell med sertifiseringsansvar som har relevant klassifisering for luftfartøyet og er kvalifisert i kategori 

B1, B2, B2L, B3 og L, etter hva som er relevant, i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35. 

ii) Personell med sertifiseringsansvar som har relevant klassifisering for luftfartøyet og er kvalifisert i kategori C, 

bistått av støttepersonell som angitt i 145.A.35 bokstav a) i). 

i) Personell med sertifiseringsansvar for komponenter skal være kvalifisert i samsvar med artikkel 5 nr. 6 og 145.A.35.»  
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3) 145.A.35 bokstav a) og b) skal lyde: 

«a) I tillegg til kravene i 145.A.30 bokstav g) og h) skal organisasjonen sikre at personell med sertifiseringsansvar og 

støttepersonell har tilstrekkelige kunnskaper om de aktuelle luftfartøyene eller komponentene, eller begge deler, som 

skal vedlikeholdes, og om de tilknyttede organisatoriske prosedyrene. For personell med sertifiseringsansvar skal dette 

være fullført før sertifiseringsfullmakten utstedes eller fornyes. 

1. Med «støttepersonell» menes personell som har vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til vedlegg III 

(del 66) i kategori B1, B2, B2L, B3 og/eller L med relevant klassifisering for luftfartøyet, og som arbeider med 

basevedlikehold, men som ikke nødvendigvis har særskilte sertifiseringsrettigheter. 

2. Med «aktuelle luftfartøyer og/eller komponenter» menes de luftfartøyene eller komponentene som er angitt i den 

særlige sertifiseringsfullmakten. 

3. Med «sertifiseringsfullmakt» menes fullmakten som utstedes av organisasjonen til personell med sertifiseringsansvar, 

og som opplyser om at personellet kan undertegne sertifikater for frigivelse for bruk på vegne av den godkjente 

organisasjonen innenfor de begrensningene som er angitt i fullmakten. 

b) Med unntak av tilfellene nevnt i 145.A.30 bokstav j) og 66.A.20 bokstav a) nr. 3 ii) kan organisasjonen bare utstede 

sertifiseringsfullmakt til personell med sertifiseringsansvar i tilknytning til de grunnleggende kategoriene eller 

underkategoriene og, unntatt for kategori A-sertifikatet, eventuelle typerettigheter nevnt i vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøyet som kreves i vedlegg III (del 66), forutsatt at sertifikatet er gyldig i hele fullmaktens gyldighetsperiode, og 

at personellet med sertifiseringsansvar fortsatt oppfyller kravene i vedlegg III (del 66).» 

4) I 145.A.40 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«145.A.40 Utstyr og verktøy» 

b) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Organisasjonen skal ha tilgjengelig og bruke det utstyret og verktøyet som er nødvendig for å utføre arbeidet 

innenfor det godkjente omfanget. 

i) Dersom produsenten angir et bestemt verktøy eller utstyr, skal organisasjonen bruke dette verktøyet eller 

utstyret, med mindre bruken av alternativt verktøy eller utstyr er avtalt med vedkommende myndighet via 

prosedyrer angitt i håndboken. 

ii) Utstyr og verktøy må være tilgjengelig til enhver tid, bortsett fra eventuelt verktøy eller utstyr som brukes så 

sjelden at det ikke er nødvendig å ha det tilgjengelig til enhver tid. Slike tilfeller skal beskrives i en prosedyre i 

håndboken. 

iii) En organisasjon som er godkjent for basevedlikehold, skal ha tilstrekkelig utstyr for tilgang til luftfartøyer og 

inspeksjonsplattformer/-dokker, slik at luftfartøyet kan inspiseres på behørig vis.» 

5) 145.A.42 skal lyde: 

«145.A.42 Komponenter 

a) Klassifisering av komponenter. Alle komponenter skal klassifiseres i følgende kategorier: 

i) Komponenter som er i tilfredsstillende stand, frigitt på EASA-skjema 1 eller tilsvarende og merket i 

samsvar med kapittel Q i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, med mindre annet er 

angitt i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 eller i dette vedlegg II (del 145). 

ii) Ikke-funksjonsdyktige komponenter som skal vedlikeholdes i samsvar med denne forordningen. 

iii) Komponenter klassifisert som ikke-gjenbrukbare fordi de har nådd grensen for sin sertifiserte levetid 

eller har en mangel som ikke kan repareres. 

iv) Standarddeler som brukes på et luftfartøy, en motor, en propell eller en annen luftfartøykomponent, og 

som er angitt i vedlikeholdsdata og er ledsaget av dokumentasjon som viser samsvar med den 

relevante standarden. 
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v) Materialer, både råmaterialer og forbruksmaterialer, brukt i løpet av vedlikeholdet dersom 

organisasjonen er forvisset om at materialet oppfyller den påkrevde spesifikasjonen og kan spores på 

behørig vis. Alle materialer skal ledsages av dokumentasjon som klart gjelder det særlige materialet, og 

som inneholder en erklæring om samsvar med spesifikasjonen samt produksjons- og leverandørkilde. 

b) Komponenter, standarddeler og materialer beregnet på montering 

i) Organisasjonen skal fastsette prosedyrer for godkjenning av komponenter, standarddeler og materialer 

som er beregnet på montering, for å sikre at komponenter, standarddeler og materialer er i 

tilfredsstillende stand og oppfyller de gjeldende kravene i bokstav a). 

ii) Organisasjonen skal fastsette prosedyrer for å sikre at komponenter, standarddeler og materialer 

monteres på et luftfartøy eller en komponent bare dersom de er i tilfredsstillende stand og oppfyller de 

gjeldende kravene i bokstav a), og den aktuelle komponenten, den aktuelle standarddelen eller det 

aktuelle materialet er angitt i de relevante vedlikeholdsdataene. 

iii) Organisasjonen kan framstille et begrenset utvalg av deler til bruk i pågående arbeid innenfor sine 

egne anlegg, forutsatt at prosedyrene er angitt i håndboken. 

iv) Komponenter nevnt i 21.A.307 bokstav c) i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 skal 

monteres bare dersom luftfartøyets eier anser dem som egnet for montering i luftfartøyet. 

c) Atskillelse av komponenter 

i) Komponenter som ikke er funksjonsdyktige eller gjenbrukbare, skal holdes atskilt fra 

funksjonsdyktige komponenter, standarddeler og materialer. 

ii) Komponenter som ikke er gjenbrukbare, skal ikke tillates å komme tilbake i komponentforsynings-

systemet, med mindre grensene for sertifisert levetid er blitt forlenget, eller en reparasjonsløsning er 

godkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

1) I innholdsfortegnelsen tilføyes følgende henvisninger til tillegg VII og VIII: 

— «Tillegg VII — Krav til grunnleggende kunnskap for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori L 

— Tillegg VIII — Standarder for grunnleggende eksamen for vedlikeholdssertifikater for luftfartøy i kategori L» 

2) 66.A.3 skal lyde: 

«66.A.3 Kategorier og underkategorier av sertifikater 

Vedlikeholdssertifikater for luftfartøy omfatter følgende kategorier og eventuelt underkategorier og 

systemrettigheter: 

a) Kategori A, inndelt i følgende underkategorier: 

— A1 Fly med turbinmotor. 

— A2 Fly med stempelmotor. 

— A3 Helikoptre med turbinmotor. 

— A4 Helikoptre med stempelmotor. 

b) Kategori B1, inndelt i følgende underkategorier: 

— B1.1 Fly med turbinmotor. 

— B1.2 Fly med stempelmotor. 

— B1.3 Helikoptre med turbinmotor. 

— B1.4 Helikoptre med stempelmotor. 

c) Kategori B2 

B2-sertifikatet gjelder for alle luftfartøyer. 

d) Kategori B2L 

B2L-sertifikatet gjelder for alle andre luftfartøyer enn luftfartøyer i gruppe 1 som definert i 66.A.5 nr. 1, og er 

inndelt i følgende systemrettigheter: 

— Kommunikasjon/navigasjon (kom/nav). 

— Instrumenter. 

— Automatisk flyging. 

— Overvåking. 

— Skrogsystemer. 

Et B2L-sertifikat skal inneholde minst én systemrettighet. 

e) Kategori B3 

B3-sertifikatet gjelder for fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse (MTOM) på 

høyst 2 000 kg. 

f) Kategori L, inndelt i følgende underkategorier: 

— L1C: Seilfly med komposittstruktur. 

— L1: Seilfly. 

— L2C: Motordrevne seilfly med komposittstruktur og ELA1-fly med komposittstruktur. 

— L2: Motordrevne seilfly og ELA1-fly. 

— L3H: Varmluftsballonger.  
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— L3G: Gassballonger. 

— L4H: Varmluftsskip. 

— L4G: ELA2-gassluftskip. 

— L5: Andre gassluftskip enn ELA2. 

g) Kategori C 

C-sertifikatet gjelder for fly og helikoptre.» 

3) 66.A.5 skal lyde: 

«66.A.5 Luftfartøygrupper 

I forbindelse med rettigheter på vedlikeholdssertifikater skal luftfartøyer klassifiseres i følgende grupper: 

1) Gruppe 1: Motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, flermotors helikoptre, fly med største sertifiserte 

driftshøyde over FL 290, luftfartøyer utstyrt med elektroniske styringssystemer (fly-by-wire systems), andre 

gassluftskip enn ELA2 og andre luftfartøyer som krever en typerettighet dersom dette er fastsatt av Byrået. 

Byrået kan beslutte å klassifisere et luftfartøy som oppfyller vilkårene angitt i første ledd, i gruppe 2, gruppe 

3 eller gruppe 4 etter hva som er relevant, dersom det mener at det er berettiget fordi det bestemte luftfartøyet 

er mindre teknisk komplisert. 

2) Gruppe 2: Luftfartøyer som ikke tilhører gruppe 1, men som tilhører følgende undergrupper: 

i) Undergruppe 2a: 

— Enmotors turbopropfly. 

— Turbojetfly og flermotors turbopropfly klassifisert av Byrået i denne undergruppen fordi de er 

mindre teknisk komplisert. 

ii) Undergruppe 2b: 

— Enmotors helikoptre med turbinmotor. 

— Flermotors helikoptre med turbinmotor klassifisert av Byrået i denne undergruppen fordi de er 

mindre teknisk komplisert. 

iii) Undergruppe 2c: 

— Enmotors helikoptre med stempelmotor. 

— Flermotors helikoptre med stempelmotor klassifisert av Byrået i denne undergruppen fordi de er 

mindre teknisk komplisert. 

3) Gruppe 3: Fly med stempelmotor som ikke tilhører gruppe 1. 

4) Gruppe 4: Seilfly, motordrevne seilfly, ballonger og luftskip som ikke tilhører gruppe 1.» 

4) I 66.A.20 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2L gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse for 

bruk (CRS) og fungere som støttepersonell i kategori B2L for følgende: 

— Vedlikehold av elektriske systemer. 

— Vedlikehold av avionikksystemer innenfor rammen av systemrettighetene som er påtegnet sertifikatet. 

— Når innehaveren har rettigheten «skrogsystem», arbeid på elektriske systemer og avionikk i motoranlegg og 

mekaniske systemer som bare krever enkel prøving for å påvise at de er funksjonsdyktige. 

5. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B3 gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse for 

bruk og fungere som støttepersonell i kategori B3 for følgende: 

— Vedlikehold av luftfartøyets struktur, motoranlegg og mekaniske og elektriske systemer. 

— Arbeid på avionikksystemer som bare krever enkel prøving for å påvise at de er funksjonsdyktige, og som 

ikke krever feilsøking.»  
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b) Nye nr. 6 og nr. 7 skal lyde: 

«6. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori L gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse for 

bruk og fungere som støttepersonell i kategori L for følgende: 

— Vedlikehold av luftfartøyets struktur, motoranlegg og mekaniske og elektriske systemer. 

— Arbeid på radio, nødpeilesendere (ELT) og transpondersystemer. 

— Arbeid på andre avionikksystemer som krever enkel prøving for å påvise at de er funksjonsdyktige. 

Underkategori L2 omfatter også underkategori L1. Eventuelle begrensninger i underkategori L2 i samsvar med 

66.A.45 bokstav h) får også anvendelse på underkategori L1. 

Underkategori L2C omfatter også underkategori L1C. 

7. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori C gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse for 

bruk etter basevedlikehold av luftfartøyet. De særskilte rettighetene gjelder for luftfartøyet i sin helhet.» 

5) 66.A.25 bokstav a) skal lyde: 

«a) Når det gjelder andre sertifikater enn kategori B2L og L, skal den som søker om et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

eller utvidelse med en kategori eller underkategori av et slikt sertifikat, gjennom en eksamen dokumentere et 

kunnskapsnivå i de relevante modulene som er i samsvar med tillegg I til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal være i 

samsvar med standarden beskrevet i tillegg II til vedlegg III (del 66) og skal avholdes enten av en utdanningsorganisasjon 

som er behørig godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), eller av vedkommende myndighet.» 

6) I 66.A.25 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav b) og c) skal lyde: 

«b) Den som søker om et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori L i en gitt underkategori eller utvidelse med 

en annen underkategori, skal gjennom en eksamen dokumentere et kunnskapsnivå i de relevante modulene som er 

i samsvar med tillegg VII til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal være i samsvar med standarden beskrevet i 

tillegg VIII til vedlegg III (del 66) og skal avholdes enten av en utdanningsorganisasjon som er behørig godkjent i 

samsvar med vedlegg IV (del 147), av vedkommende myndighet eller etter avtale med vedkommende myndighet. 

Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i underkategori B1.2 eller kategori B3 anses å oppfylle 

kravene til grunnleggende kunnskap for et sertifikat i underkategori L1C, L1, L2C og L2. 

Kravene til grunnleggende kunnskap for underkategori L4H omfatter kravene til grunnleggende kunnskap for 

underkategori L3H. 

Kravene til grunnleggende kunnskap for underkategori L4G omfatter kravene til grunnleggende kunnskap for 

underkategori L3G. 

c) Den som søker om et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2L med en bestemt systemrettighet eller 

utvidelse med en annen systemrettighet, skal gjennom en eksamen dokumentere et kunnskapsnivå i de relevante 

modulene som er i samsvar med tillegg I til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal være i samsvar med standarden 

beskrevet i tillegg II til vedlegg III (del 66) og skal avholdes enten av en utdanningsorganisasjon som er behørig 

godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), eller av vedkommende myndighet.» 

b) Nye bokstaver d), e) og f) skal lyde: 

«d) Opplæringskursene og eksamenene skal være bestått i løpet av de siste ti årene før søknad om 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller utvidelse med en kategori eller underkategori av et slikt sertifikat inngis. 

Skulle dette ikke være tilfellet, kan eksamener godskrives i samsvar med bokstav e). 

e) Søkeren kan søke vedkommende myndighet om full eller delvis godskriving av kravene til grunnleggende 

kunnskap for 

i) eksamener i grunnleggende kunnskap som ikke oppfyller kravet beskrevet i bokstav d), 

ii) enhver annen teknisk kvalifikasjon som vedkommende myndighet anser som likeverdig med kunnskaps-

standarden i vedlegg III (del 66). 

Godskrivinger skal innvilges i samsvar med avsnitt B kapittel E i dette vedlegget (del 66).  
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f) Godskrivinger utløper ti år etter at søkeren får dem innvilget av vedkommende myndighet. Etter utløpet kan 

søkeren søke om ny godskriving.» 

7) I 66.A.30 bokstav a) skal nye nr. 2a and 2b lyde: 

«2a. For kategori B2L: 

i) tre års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift, som omfatter tilsvarende systemrettighet(er), dersom 

søkeren ikke har noen tidligere relevant teknisk opplæring, eller 

ii) to års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift, som omfatter tilsvarende systemrettighet(er), og 

fullført opplæring i et teknisk fag som vedkommende myndighet anser som relevant, eller 

iii) ett års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift, som omfatter tilsvarende systemrettighet(er), og 

gjennomføring av et godkjent grunnkurs i samsvar med del 147. 

Ved utvidelse av et eksisterende B2L-sertifikat med én eller flere nye systemrettigheter skal tre måneders praktisk 

erfaring i vedlikehold som er relevant for den eller de nye systemrettighetene, kreves for hver systemrettighet som 

sertifikatet utvides med. 

2b. For kategori L: 

i) to års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift som omfatter et representativt utvalg av 

vedlikeholdsoppgavene i den tilsvarende underkategorien, 

ii) som unntak fra punkt i), ett års praktisk erfaring i vedlikehold av luftfartøyer i drift som omfatter et representativt 

utvalg av vedlikeholdsoppgavene i den tilsvarende underkategorien, med forbehold for innføring av 

begrensningen som er fastsatt i 66.A.45 bokstav h) ii) nr. 3. 

Ved utvidelse med en underkategori av et eksisterende L-sertifikat skal erfaringen som kreves i punkt i) og ii), være 

henholdsvis tolv og seks måneder. 

Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori/underkategori B1.2 eller B3 anses å oppfylle kravene 

til grunnleggende erfaring for et sertifikat i underkategori L1C, L1, L2C og L2.» 

8) 66.A.45 skal lyde: 

«66.A.45 Påtegning av rettigheter for luftfartøy 

a) For at innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal kunne utøve særskilte sertifiserings-

rettigheter på en bestemt type luftfartøy, må vedkommendes sertifikat være påtegnet de relevante 

rettighetene: 

— For kategori B1, B2 eller C er følgende rettigheter relevante: 

i) For luftfartøyer i gruppe 1, den relevante typerettigheten. 

ii) For luftfartøyer i gruppe 2, den relevante typerettigheten, produsentens undergrupperettighet eller 

full undergrupperettighet. 

iii) For luftfartøyer i gruppe 3, den relevante typerettigheten eller full grupperettighet. 

iv) For luftfartøyer i gruppe 4, for sertifikater i kategori B2, full grupperettighet. 

— For kategori B2L er følgende rettigheter relevante: 

i) For luftfartøyer i gruppe 2, den relevante produsentens undergrupperettighet eller full 

undergrupperettighet. 

ii) For luftfartøyer i gruppe 3, full grupperettighet. 

iii) For luftfartøyer i gruppe 4, full grupperettighet. 

— For kategori B3 er den relevante rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte 

startmasse på høyst 2 000 kg». 

— For kategori L er følgende rettigheter relevante: 

i) For underkategori L1C, rettigheten «seilfly med komposittstruktur». 

ii) For underkategori L1, rettigheten «seilfly». 

iii) For underkategori L2C, rettigheten «motordrevne seilfly med komposittstruktur og ELA1-fly med 

komposittstruktur».  
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iv) For underkategori L2, rettigheten «motordrevne seilfly og ELA1-fly». 

v) For underkategori L3H, rettigheten «varmluftsballonger». 

vi) For underkategori L3G, rettigheten «gassballonger». 

vii) For underkategori L4H, rettigheten «varmluftsskip». 

viii) For underkategori L4G, rettigheten «ELA2-gassluftskip». 

ix) For underkategori L5, den relevante typerettigheten for luftskip. 

— For kategori A kreves ingen rettighet så lenge kravene i 145.A.35 i vedlegg II (del 145) er oppfylt. 

b) Påtegning av typerettigheter for luftfartøy forutsetter at et av følgende er tilfredsstillende fullført: 

— Relevant typeopplæring for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C i samsvar med tillegg III til 

vedlegg III (del 66). 

— Når det gjelder typerettigheter for gassluftskip på et sertifikat i kategori B2 eller L5, en typeopplæring 

godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med 66.B.130. 

c) For andre sertifikater enn kategori C, i tillegg til kravene i bokstav b), forutsetter påtegning av den første 

typerettigheten for en gitt kategori/underkategori at tilhørende praksistrening på arbeidsplassen er 

tilfredsstillende fullført. Denne praksistreningen skal være i samsvar med tillegg III til vedlegg III (del 66), 

unntatt for gassluftskip, der den skal godkjennes direkte av vedkommende myndighet. 

d) Som unntak fra bokstav b) og c) kan typerettigheter for luftfartøyer i gruppe 2 og 3 også påtegnes et 

sertifikat 

— etter at den relevante typeeksamenen for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C i samsvar med tillegg III 

til dette vedlegget (del 66) er tilfredsstillende fullført, 

— for kategori B1 og B2, etter at praktisk erfaring med luftfartøytypen er dokumentert; i så fall skal den 

praktiske erfaringen omfatte et representativt utvalg av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for 

sertifikatkategorien. 

Når det gjelder en rettighet i kategori C, for en person som er kvalifisert ved en akademisk grad som angitt i 

66.A.30 bokstav a) nr. 7, skal den første eksamenen i en relevant luftfartøytype være på kategori B1- eller 

B2- nivå. 

e) For luftfartøyer i gruppe 2 

i) skal påtegning av produsentens undergrupperettigheter gis til innehavere av sertifikater i kategori B1 og 

C ved oppfyllelse av kravene til typerettigheter for minst to luftfartøytyper fra samme produsent som til 

sammen er representative for den relevante produsentundergruppen, 

ii) skal påtegning av fulle undergrupperettigheter gis til innehavere av sertifikater i kategori B1 og C ved 

oppfyllelse av kravene til typerettigheter for minst tre luftfartøytyper fra ulike produsenter som til 

sammen er representative for den relevante undergruppen, 

iii) skal påtegning av produsentens undergrupperettigheter og fulle undergrupperettigheter gis til 

innehavere av sertifikater i kategori B2 og B2L ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal 

omfatte et representativt utvalg av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien og 

den relevante undergruppen av luftfartøyer, og for sertifikater i kategori B2L relevante for de(n) 

relevante systemrettigheten(e), 

iv) skal innehaveren av et sertifikat i kategori B2 eller B2L som er påtegnet rettighet for full undergruppe 

2b, som unntak fra bokstav e) iii), ha rett til å få påtegnet rettighet for full undergruppe 2c. 

f) For luftfartøyer i gruppe 3 og 4 

i) skal påtegning av fulle gruppe 3-rettigheter gis til innehavere av sertifikater i kategori B1, B2, B2L og 

C og påtegning av fulle gruppe 4-rettigheter gis til innehavere av sertifikater i kategori B2 og B2L ved 

dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg av vedlikeholds-

oppgavene som er relevante for sertifikatkategorien og gruppe 3 eller 4, etter hva som er relevant,  
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ii) skal for kategori B1, med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, gruppe-3-rettigheten være 

underlagt følgende begrensninger, som skal påføres på sertifikatet: 

— fly med trykkabin, 

— fly med metallstruktur, 

— fly med komposittstruktur, 

— fly med trestruktur, 

— fly med struktur av metallrør kledd med tekstil, 

iii) skal innehaveren av et sertifikat i kategori B2L som er påtegnet rettighet for full undergruppe 2a eller 

2b, som unntak fra bokstav f) i), ha rett til å få påtegnet rettighet for gruppe 3 og 4. 

g) For B3-sertifikat 

i) skal påtegning av rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på 

høyst 2 000 kg» gis ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg 

av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien, 

ii) skal, med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, rettigheten nevnt i nr. 1 være underlagt 

følgende begrensninger, som skal påføres på sertifikatet: 

— fly med trestruktur, 

— fly med struktur av metallrør kledd med tekstil, 

— fly med metallstruktur, 

— fly med komposittstruktur. 

h) For alle underkategorier av L-sertifikat unntatt L5 

i) skal påtegning av rettigheter gis ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et 

representativt utvalg av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatunderkategorien, 

ii) skal, med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, rettighetene være underlagt følgende 

begrensninger, som skal påføres på sertifikatet: 

1) For rettighetene «seilfly» og «motordrevne seilfly og ELA1-fly»: 

— luftfartøyer med trestruktur kledd med tekstil, 

— luftfartøyer med struktur av metallrør kledd med tekstil, 

— luftfartøyer med metallstruktur, 

— luftfartøyer med komposittstruktur. 

2) For rettigheten «gassballonger»: 

— andre luftfartøyer enn ELA1-gassballonger, og 

3) dersom søkeren har dokumentert bare ett års erfaring i samsvar med unntaket fastsatt i 66.A.30 

bokstav a) nr. 2b ii), skal følgende begrensning påføres på sertifikatet: 

«Kompliserte vedlikeholdsoppgaver fastsatt i tillegg VII til vedlegg I (del M), standardendringer 

fastsatt i 21.A.90B i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 og standardreparasjoner 

fastsatt i 21.A.431B i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012.» 

Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i underkategori B1.2 påtegnet rettighet for 

gruppe 3 eller i kategori B3 påtegnet rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en 

største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg» anses å oppfylle kravene til utstedelse av et sertifikat i 

underkategori L1 og L2 med tilsvarende fulle rettigheter og med samme begrensninger som det 

B1.2/B3-sertifikatet innehaveren har.»  
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9) 66.A.50 bokstav a) skal lyde: 

«a) De begrensningene som angis på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, er unntak fra de særskilte rettighetene 

sertifikatet gir, og for begrensningene nevnt i 66.A.45 gjelder de flyet i sin helhet.» 

10) 66.A.70 bokstav c) og d) skal lyde: 

«c) Ved behov skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i samsvar med 66.A.50 for å gjenspeile 

forskjellene mellom 

i) omfanget av kvalifikasjonen for personell med sertifiseringsansvar gjeldende i medlemsstaten før den relevante 

sertifikatkategorien eller underkategorien fastsatt i dette vedlegget (del 66) trer i kraft, 

ii) kravene til grunnleggende kunnskap og standardene for grunnleggende eksamener fastsatt i tillegg I og II til dette 

vedlegget (del 66). 

d) Som unntak fra bokstav c), for luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1008/2008, unntatt motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, og for ballonger, seilfly, 

motordrevne seilfly og luftskip, skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i samsvar med 

66.A.50 for å sikre at rettighetene til personell med sertifiseringsansvar gjeldende i medlemsstaten før den relevante 

sertifikatkategorien/underkategorien i henhold til del 66 trer i kraft, og rettighetene i det konverterte del  

66-vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy forblir de samme.» 

11) 66.B.100 bokstav b) skal lyde: 

«b) Vedkommende myndighet skal kontrollere søkerens status med hensyn til eksamener og/eller bekrefte gyldigheten av 

eventuelle godskrivinger for å sikre at alle modulkrav i tillegg I eller tillegg VII, etter hva som er relevant, er oppfylt i 

henhold til dette vedlegget (del 66).» 

12) 66.B.110 skal lyde: 

«66.B.110 Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter ytterligere 

grunnkategorier eller underkategorier 

a) Når prosedyrene angitt i 66.B.100 eller 66.B.105 er fullført, skal vedkommende myndighet foreta påtegning 

av den ytterligere grunnkategorien, underkategorien eller, for kategori B2L, systemrettigheten(e) på 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy ved stempel og signatur, eller utstede sertifikatet på nytt. 

b) Vedkommende myndighets registreringssystem skal endres tilsvarende. 

c) På anmodning fra søkeren skal vedkommende myndighet erstatte et sertifikat i kategori B2L med et 

sertifikat i kategori B2 påtegnet samme rettighet(er) for luftfartøy når innehaveren har framlagt 

dokumentasjon for både 

i) en eksamen i forskjellene mellom grunnleggende kunnskap for søkerens B2L-sertifikat og 

grunnleggende kunnskap for B2-sertifikatet, som angitt i tillegg I, 

ii) den praktiske erfaringen som kreves i tillegg IV. 

d) For innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i underkategori B1.2 påtegnet rettighet for 

gruppe 3 eller i kategori B3 påtegnet rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største 

tillatte startmasse på høyst 2 000 kg» skal vedkommende myndighet etter søknad utstede et sertifikat med 

fulle rettigheter i underkategori L1 og L2, med samme begrensninger som det B1.2/B3-sertifikatet som 

innehaveren har.» 

13) 66.B.115 bokstav f) skal lyde: 

«f) Vedkommende myndighet skal sikre at samsvar med de praktiske delene av typeopplæringen dokumenteres på en av 

følgende måter: 

i) Ved framlegging av en detaljert opplæringsjournal eller en loggbok fra organisasjonen som holdt kurset, som er 

direkte godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med 66.B.130. 

ii) Ved et eventuelt opplæringsbevis som omfatter den praktiske delen av opplæringen, utstedt av en 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147).»  
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14) 66.B.125 bokstav b) nr. 1 skal lyde: 

«1) For kategori B1 eller C: 

— Helikopter med stempelmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2c» pluss typerettigheter for 

enmotors helikoptre med stempelmotor i gruppe 1. 

— Helikopter med stempelmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante «produsentundergruppe 

2c» pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med stempelmotor fra denne produsenten i gruppe 1. 

— Helikopter med turbinmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2b» pluss typerettigheter for 

enmotors helikoptre med turbinmotor i gruppe 1. 

— Helikopter med turbinmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante «produsentundergruppe 2b» 

pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med turbinmotor fra denne produsenten i gruppe 1. 

— Enmotors fly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Flermotorsfly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3» pluss typerettigheter for flermotorsfly med stempelmotor i tilsvarende full 

grupperettighet/produsentgrupperettighet i gruppe 1. For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly 

med komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Enmotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med trykkabin, fly 

med metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Flermotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med trykkabin, fly 

med metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Enmotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med trykkabin, fly 

med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Flermotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med trykkabin, fly 

med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— Fly med turbinmotor — enmotors, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2a» pluss typerettigheter 

for enmotors turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i 

gruppe 1. 

— Fly med turbinmotor — enmotors, produsentgrupperettighet: konverteres til «produsentundergruppe 2a» pluss 

typerettigheter for enmotors turbopropfly fra samme produsent som ikke var omfattet av krav om typerettighet i 

den gamle ordningen, og som er i gruppe 1. 

— Fly med turbinmotor — flermotors, full grupperettighet: konverteres til typerettigheter for flermotors 

turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen.» 

15) 66.B.130 skal lyde: 

«66.B.130 Prosedyre for direkte godkjenning av luftfartøytypekurs 

a) Når det gjelder typekurs for andre luftfartøyer enn luftskip kan vedkommende myndighet godkjenne 

typekurs som ikke er gitt av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg IV 

(del 147), i henhold til nr. 1 i tillegg III til dette vedlegget (del 66). I så fall skal vedkommende myndighet 

ha en prosedyre for å sikre at typekurset er i samsvar med tillegg III til dette vedlegget (del 66).  
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b) Når det gjelder typekurs for luftskip i gruppe 1, skal kursene være direkte godkjent av vedkommende 

myndighet i alle tilfeller. Vedkommende myndighet skal ha en prosedyre for å sikre at studieplanen for 

typekurset for luftskip omfatter alle delene i vedlikeholdsdataene fra innehaveren av konstruksjons-

godkjenningen.» 

16) 66.B.200 bokstav c) skal lyde: 

«c) Grunnleggende eksamener skal følge standarden angitt i tillegg I og II eller i tillegg VII og VIII til dette vedlegget 

(del 66), etter hva som er relevant.» 

17) I 66.B.305 bokstav b) endres «tillegg III» til «tillegg I». 

18) 66.B.405 skal lyde: 

«66.B.405 Rapport om eksamenskreditering 

a) Eksamenskrediteringen skal inneholde en sammenligning av følgende: 

i) De modulene, undermodulene, emnene og kunnskapsnivåene som er angitt i tillegg I eller VII til dette 

vedlegget (del 66), alt etter hva som er relevant. 

ii) Studieplanen for de aktuelle tekniske kvalifikasjonene som er relevante for den kategorien søknaden 

gjelder. 

Denne sammenligningen skal angi om samsvar er påvist, og skal inneholde begrunnelser for hver 

angivelse. 

b) Kreditering av andre eksamener enn i grunnleggende kunnskap som gjennomføres i vedlikeholds-

opplæringsorganisasjoner godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147), kan innvilges bare av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten der kvalifikasjonen er oppnådd, med mindre annet framgår av en formell 

avtale som er inngått med en slik vedkommende myndighet. 

c) Kreditering kan ikke innvilges med mindre det foreligger en samsvarserklæring for hver modul og 

undermodul der det opplyses om hvor i den tekniske kvalifikasjonen den likeverdige standarden kan 

finnes. 

d) Vedkommende myndighet skal regelmessig kontrollere om følgende er endret: 

i) Den nasjonale kvalifikasjonsstandarden. 

ii) Tillegg I eller VII til dette vedlegget (del 66), etter hva som er relevant. 

Vedkommende myndighet skal også vurdere hvorvidt det er nødvendig å foreta endringer i 

eksamenskrediteringen. Slike endringer skal dokumenteres, dateres og arkiveres.» 

19) 66.B.410 bokstav c) skal lyde: 

«c) Etter utløpet av krediteringene kan søkeren søke om ny kreditering. Vedkommende myndighet skal forlenge 

gyldighetstiden for krediteringene for en tilleggsperiode på ti år uten ytterligere behandling dersom kravene til 

grunnleggende kunnskap fastsatt i tillegg I eller VII til dette vedlegget (del 66), etter hva som er relevant, ikke er 

endret.» 

20) I tillegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal overskriften og første ledd lyde: 

«Tillegg I 

Krav til grunnleggende kunnskap 

(unntatt for sertifikat for kategori L) 

1. Kunnskapsnivåer for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A, B1, B2, B2L, B3 og C 

Grunnleggende kunnskap for kategoriene A, B1, B2, B2L og B3 angis med kunnskapsnivå (1, 2 eller 3) for hvert 

enkelt emne. For kategori C skal søkerne oppfylle kravene til grunnleggende kunnskaper for kategori B1 eller 

kategori B2.» 

b) I nr. 2 skal overskriften, første ledd og første tabell lyde: 

«2. Modulsystem 

Kvalifisering i grunnleggende emner for hver kategori eller underkategori av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

skal være i samsvar med følgende matrise, der relevante emner er merket med en «X»: 
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For kategori A, B1 og B3: 

Emnemodul Fly i kategori A eller B1 med: Helikopter i kategori A eller B1 med: B3 

 Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) 

Fly uten trykkabin, med 

stempelmotor og en 

største tillatte startmasse 

på høyst 2 000 kg 

1 X X X X X 

2 X X X X X 

3 X X X X X 

4 X X X X X 

5 X X X X X 

6 X X X X X 

7A X X X X  

7B     X 

8 X X X X X 

9A X X X X  

9B     X 

10 X X X X X 

11A X     

11B  X    

11C     X 

12   X X  

13      

14      

15 X  X   

16  X  X X 

17A X X    

17B     X 

For kategori B2 og B2L: 

Emnemodul/undermoduler B2 B2L 

1 X X 

2 X X 

3 X X 

4 X X 
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Emnemodul/undermoduler B2 B2L 

5 X X 

6 X X 

7A X X 

7B   

8 X X 

9A X X 

9B   

10 X X 

11A   

11B   

11C   

12   

13.1 og 13.2 X X 

13.3 a) X X (for systemrettigheten «Automatisk 

flyging») 

13.3 b) X  

13.4 a) X X (for systemrettigheten «Kom/nav») 

13.4 b) X X (for systemrettigheten «Overvåking») 

13.4 c) X  

13.5 X X 

13.6 X  

13.7 X X (for systemrettigheten «Automatisk 

flyging») 

13.8 X X (for systemrettigheten «Instrumenter») 

13.9 X X 

13.10 X  

13.11–13.18 X X (for systemrettigheten «Skrogsystemer») 

13.19–13.22 X  

14 X X (for systemrettighetene «Instrumenter» 

og «Skrogsystemer»)» 

15   

16   

17A   

17B   
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c) I tabellene i modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 og 14 erstattes innholdet i feltet 

NIVÅ 

B2 

med følgende: 

NIVÅ 

B2 

B2L 

d) I tabellen i modul 5, undermodul 5.5 bokstav a), endres «1» til «—» for B3-sertifikater. 

e) I tabellen i modul 7B, undermodul 7.4, endres «—» til «1» for B3-sertifikater. 

f) I tabellen i modul 7B, undermodul 7.10, endres «1» til «2» for B3-sertifikater. 

g) I tabellen i modul 11A, undermodul 11.8 bokstav b), endres «1» til «2» for B1.1-sertifikater. 

h) I tabellen i modul 11A, undermodul 11.16, erstattes innholdsfeltet i første kolonne med følgende: 

«11.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 

Systemutforming. 

Kilder: motor/APU (hjelpeaggregat), kompressorer, tanker, tilførsel på bakken. 

Trykk- og vakuumpumper. 

Trykkontroll. 

Fordeling. 

Visning og varsling. 

Grensesnitt mot andre systemer.» 

i) I tabellen i modul 11A, undermodul 11.20, erstattes innholdsfeltet i første kolonne med følgende: 

«11.20 Kabinsystemer (ATA 44) 

Enheter og komponenter for å underholde passasjerene og sørge for kommunikasjon innenfor luftfartøyet 

(datasystem for internkommunikasjon i kabinen (CIDS — Cabin Intercommunication Data System)) og 

mellom luftfartøyets kabin og bakkestasjoner (nettjeneste i kabinen (CNS — Cabin Network Service)). De 

omfatter overføring av stemme, data, musikk og video. 

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er grensesnitt mellom cockpit/kabinbesetning og 

kabinsystemer. Disse systemene støtter datautveksling mellom forskjellige tilknyttede utbyttbare linjeenheter 

(LRU — Line Replaceable Units) og betjenes vanligvis via kabinbesetningens paneler (FAP — Flight 

Attendant Panels). 

CNS består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende systemer: 

— Data-/radiokommunikasjon. 

— Kjernesystem i kabinen (CCS — Cabin Core System). 

— Underholdningssystem om bord (IFES — In-flight Entertainment System). 

— Eksternt kommunikasjonssystem (ECS — External Communication System). 

— Masselagringssystem for kabinen (CMMS — Cabin Mass Memory System). 

— Overvåkingssystem for kabinen (CMS — Cabin Monitoring System). 

— Diverse kabinsystemer (MCS — Miscellaneous Cabin Systems). 

CNS kan ha funksjoner som f.eks. 

— tilgang til rapporter før/ved avgang, 

— tilgang til e-post/intranett/internett, passasjerdatabase.» 

j) I tabellen i modul 11B, undermodul 11.8 bokstav b), endres «3» til «2» for B1.2-sertifikater.  
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k) I tabellen i modul 11B, undermodul 11.16, erstattes innholdsfeltet i første kolonne med følgende: 

«11.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 

Systemutforming. 

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken. 

Trykk- og vakuumpumper. 

Trykkontroll. 

Fordeling. 

Visning og varsling. 

Grensesnitt mot andre systemer.» 

l) I tabellen i modul 12, undermodul 12.16, erstattes innholdsfeltet i første kolonne med følgende: 

«12.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 

Systemutforming. 

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken. 

Trykk- og vakuumpumper. 

Trykkontroll. 

Fordeling. 

Visning og varsling. 

Grensesnitt mot andre systemer.» 

m) Modul 13 skal lyde: 

«MODUL 13 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

 NIVÅ 

 
B2 

B2L 

13.1 Flygeteori  

a) Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 

Virkemåten for og virkningen av 

— krengekontroll: balanseror og spoilere, 

— stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable angrepsvinkelstabilisatorer og 

kanardvinger, og 

— giringskontroll, siderorsbegrensere. 

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervatorer). 

Innretninger som skaper stor oppdrift: spalteåpninger, forkantklaffer, flaps. 

Innretninger som gir luftmotstand: spoilere, bakkespoilere, luftbremser. 

Virkemåten for og virkningen av trimror, servoror og rorflatens helning. 

 

b) Høyhastighetsflyging 1 

Lydens hastighet, flyging i subsonisk, transonisk og supersonisk hastighet. 

Mach-tall, kritisk mach-tall. 

 

c) Aerodynamikk for rotorluftfartøyer 1 

Terminologi. 

Virkemåten for og virkningen av syklisk og kollektiv kontroll og antidreiningskontroll. 
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13.2 Konstruksjoner — generelle begreper  

Grunnprinsipper for konstruksjonssystemer. 1 

Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer. 2 

Elektrisk jording. 2 

Vern mot lynnedslag. 2 

13.3 Automatisk flyging (ATA 22)  

a) 3 

Grunnprinsipper for automatiske styringssystemer, herunder funksjonsprinsipper og 

relevant terminologi. 

Behandling av styringssignaler. 

Funksjonsmåter: kanaler for rulling, stigning og giring. 

Giringsdemping. 

Stabilitetsøkningssystem i helikoptre. 

Automatisk trimkontroll. 

Grensesnitt for hjelpemidler til navigering med autopilot. 

 

b) 3 

Systemer for automatisk fartsstyring. 

Automatiske landingssystemer: prinsipper og kategorier, funksjonsmåter, innflyging, 

glidebane, landing, landingsavbrudd, systemovervåking og feilforhold. 

 

13.4 Kommunikasjon/navigasjon (ATA 23/34)  

a) 3 

Grunnprinsipper for spredning av radiobølger, antenner, overføringslinjer, kommunikasjon, 

mottaker og sender. 

Funksjonsprinsipper for følgende systemer: 

— VHF-kommunikasjon. 

— HF-kommunikasjon. 

— Lyd. 

— Nødpeilesendere (ELT). 

— Taleregistrator i cockpit (CVR). 

— Retningsbestemmende radiofyr (VOR). 

— Radiokompass (ADF). 

— Instrumentlandingssystem (ILS). 

— Flygeanvisere (FDS), avstandsmålingsutstyr (DME). 

— Områdenavigasjon, RNAV-systemer. 

— Flygestyringssystemer (FMS). 

— Globalt posisjoneringssystem (GPS), globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS). 

— Datalinje. 

 

b) 3 

— Transponder for flygekontroll, sekundær overvåkingsradar. 

— Antikollisjonssystem (TCAS). 
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— Værradar. 

— Radiohøydemåler. 

— Automatisk kringkastet avhengig posisjonsovervåking — (ADS-B). 

 

c) 3 

— Mikrobølgelandingssystem (MLS). 

— Navigasjon ved meget lav frekvens og hyperbelnavigasjon (VLF/Omega). 

— Doppler-navigasjon. 

— Treghetsnavigasjonssystem (INS). 

— Kommunikasjon og rapportering i henhold til ARINC (Aeronautical Radio, 

Incorporated). 

 

13.5 Elektrisk kraft (ATA 24) 3 

Installering av og virkemåte for batterier. 

Produksjon av likestrøm (DC). 

Produksjon av vekselstrøm (AC). 

Produksjon av nødstrøm. 

Spenningsregulering. 

Kraftfordeling. 

Vekselrettere, transformatorer, likerettere. 

Beskyttelse av kretser. 

Ekstern kraftforsyning, bakkestrøm. 

 

13.6 Utstyr og innredning (ATA 25) 

Krav til elektronisk nødutstyr. 

Utstyr for kabinunderholdning. 

3 

13.7 Styreinnretninger (ATA 27)  

a) 2 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror, spoiler. 

Trimkontroll. 

Aktiv belastningsregulering. 

Innretninger som skaper stor oppdrift. 

Bakkespoiler, luftbremser. 

Betjening: manuell, hydraulisk, pneumatisk. 

Kunstig styrefornemmelse, giringsdemping, mach-trim, siderorbegrenser, rorlås. 

System for vern mot steiling. 

 

b) 3 

Betjening: elektrisk, elektronisk styring (fly-by-wire).  

13.8 Instrumenter (ATA 31) 3 

Klassifisering. 

Atmosfære. 

Terminologi. 

Innretninger og systemer for trykkmåling. 

Pitot-statiske systemer. 

Høydemålere. 

Stigefartsmålere. 
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Fartsmålere. 

Mach-målere. 

Systemer for høyderapportering/-varsling. 

Datamaskiner for aerodynamiske data. 

Pneumatiske systemer for instrumentene. 

Målere for direkte avlesing av trykk og temperatur. 

Systemer for visning av temperatur. 

Systemer for visning av drivstoffbeholdning. 

Gyroskopiske prinsipper. 

Kunstige horisonter. 

Krengingsindikatorer. 

Retningsgyroer. 

Systemer for terrengvarsling (GPWS). 

Kompassystemer. 

Ferdsskriversystemer (FDRS). 

Elektroniske flygeinstrumentsystemer (EFI). 

Instrumentvarslingsanlegg, herunder hovedvarslingsanlegg og sentralt plasserte 

varslingspaneler. 

Systemer for varsling av steiling og for angivelse av angrepsvinkel. 

Vibrasjonsmåling og indikasjon. 

Cockpit med digitale instrumenter. 

 

13.9 Lys (ATA 33) 3 

Utvendig: navigasjonslys, landingslys, takselys, islys. 

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom. 

Nødlys. 

 

13.10 Vedlikeholdssystemer om bord (ATA 45) 3 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner. 

System for innlesing av data. 

Elektronisk biblioteksystem. 

Utskriftssystem. 

System for strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse). 

 

13.11 Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA 21)  

13.11.1 Lufttilførsel 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor, hjelpeaggregat (APU) og 

servicevogn. 

 

13.11.2 Klimaanlegg  

Klimaanlegg. 2 

Luftsirkulasjonsanlegg og luftfuktere. 3 

Fordelingssystemer. 1 

System for regulering av luftstrøm, lufttemperatur og luftfuktighet. 3 

13.11.3 Trykksetting 3 

Trykksettingssystemer. 

Regulering og visning, herunder regulerings- og sikkerhetsventiler. 

Kabintrykkregulator. 
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13.11.4 Sikkerhets- og varslingsinnretninger 3 

Verne- og varslingsinnretninger.  

13.12 Brannvern (ATA 26)  

a) 3 

Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg. 

Brannslokkingsanlegg. 

Testing av anleggene. 

 

b) 1 

Bærbart brannslokkingsapparat.  

13.13 Drivstoffsystemer (ATA 28)  

Systemutforming. 1 

Drivstofftanker. 1 

Tilførselssystemer. 1 

Tømming, utlufting og drenering. 1 

Kryssmating og overføring. 2 

Visning og varsling. 3 

Påfylling og avtanking av drivstoff. 2 

Drivstoffanlegg med langsgående balanse. 3 

13.14 Hydraulikk (ATA 29)  

Systemutforming. 1 

Hydrauliske væsker. 1 

Hydraulikktanker og -akkumulatorer. 1 

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk. 3 

Generering av nødtrykk. 3 

Filtre. 1 

Trykkontroll. 3 

Kraftfordeling. 1 

Visnings- og varslingssystemer. 3 

Grensesnitt mot andre systemer. 3 

13.15 Beskyttelse mot is og regn (ATA 30)  

Dannelse, klassifisering og påvisning av is. 2 

Systemer til forebygging av isdannelse: elektriske, varmluftsbaserte og kjemiske. 2 

Avisingsanlegg: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske. 3 

Regnavstøtende midler. 1 

Oppvarming av sonder og dren. 3 

Viskeranlegg. 1 

13.16 Understell (ATA 32)  

Konstruksjon, støtdemping. 1 

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner. 3 

Visning og varsling. 3 

Hjul, bremser, antiblokkering og automatiske bremseanlegg. 3 

Dekk. 1 

Styring. 3 

Luft-bakke-føler. 3 

13.17 Oksygen (ATA 35)  

Systemutforming: cockpit, kabin. 3 

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling. 3 

Regulering av tilførsel. 3 

Visning og varsling. 3 
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13.18 Pneumatikk/vakuum (ATA 36)  

Systemutforming. 2 

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken. 2 

Trykkontroll. 3 

Fordeling. 1 

Visning og varsling. 3 

Grensesnitt mot andre systemer. 3 

13.19 Vann/avfall (ATA 38) 2 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering. 

Toalettsystemets utforming, skylling og service. 

 

13.20 Integrert modulbasert avionikk (IMA) (ATA 42) 3 

Kjernesystem. 

Nettkomponenter. 

Merk: Funksjoner som normalt kan integreres i IMA-modulene, er bl.a. 

— styring av avlufting, 

— regulering av lufttrykk, 

— luftventilasjon og luftregulering, 

— regulering av ventilasjon for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, 

— lufttrafikkommunikasjon, 

— kommunikasjonsruter for avionikk, 

— styring av elektrisk belastning, 

— overvåking av effektbrytere, 

— innebygd testutstyr (BITE) på elektrisk system, 

— drivstoffstyring, 

— bremsebetjening, 

— styringsbetjening, 

— senking og heving av understell, 

— visning av dekktrykk, 

— visning av oljetrykk, 

— overvåking av bremsetemperatur. 

 

13.21 Kabinsystemer (ATA 44) 3 

Enheter og komponenter for å underholde passasjerene og sørge for kommunikasjon 

innenfor luftfartøyet (datasystem for internkommunikasjon i kabinen (CIDS — Cabin 

Intercommunication Data System)) og mellom luftfartøyets kabin og bakkestasjoner 

(nettjeneste i kabinen (CNS — Cabin Network Service)). De omfatter overføring av 

stemme, data, musikk og video. 

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er grensesnitt mellom 

cockpit/kabinbesetning og kabinsystemer. Disse systemene støtter datautveksling mellom 

forskjellige tilknyttede utbyttbare linjeenheter (LRU — Line Replaceable Units) og 

betjenes vanligvis via kabinbesetningens paneler (FAP — Flight Attendant Panels). 
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CNS består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende systemer: 

— Data-/radiokommunikasjon. 

— Kjernesystem i kabinen (CCS — Cabin Core System). 

— Underholdningssystem om bord (IFES — In-flight Entertainment System). 

— Eksternt kommunikasjonssystem (ECS — External Communication System). 

— Masselagringssystem for kabinen (CMMS — Cabin Mass Memory System). 

— Overvåkingssystem for kabinen (CMS — Cabin Monitoring System). 

— Diverse kabinsystemer (MCS — Miscellaneous Cabin Systems). 

CNS kan ha funksjoner som f.eks. 

— tilgang til rapporter før/ved avgang, 

— tilgang til e-post/intranett/internett, 

— passasjerdatabase. 

 

13.22 Informasjonssystemer (ATA 46) 3 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av 

digitale data, som tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. De omfatter 

enheter beregnet på lagring og gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet 

for elektronisk bibliotek, men omfatter ikke enheter eller komponenter som er installert for 

andre formål og deles med andre systemer, for eksempel skriver i cockpit eller alminnelig 

bruk. 

Typiske eksempler er følgende: 

— Lufttrafikk- og informasjonsstyringssystemer og nettjenersystemer. 

— Generelt informasjonssystem for luftfartøyet. 

— Informasjonssystem for cockpit. 

— Informasjonssystem for vedlikehold. 

— Informasjonssystem for passasjerkabinen. 

— Diverse informasjonssystemer.» 

 

21) I tillegg II gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Tillegg II 

Standard for grunnleggende eksamener 

(unntatt for sertifikat for kategori L)» 

b) I nr. 2.2.1–2.2.10 endres «Kategori B2» til «Kategori B2 og B2L». 

c) Nr. 2.2.13 og 2.2.14 skal lyde: 

«2.13. MODUL 13 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

Kategori B2: 180 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid: 225 minutter. Spørsmål og tillatt tid kan 

deles inn i to eksamener, ved behov.  
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Kategori B2L: 

Systemrettighet Antall flervalgsspørsmål Tillatt tid (minutter) 

Grunnleggende krav 

(Undermodul 13.1, 13.2, 13.5 og 13.9) 

28 35 

KOM/NAV 

(Undermodul 13.4 bokstav a)) 
24 30 

INSTRUMENTER 

(Undermodul 13.8) 
20 25 

AUTOMATISK FLYGING 

(Undermodul 13.3 bokstav a) og 13.7) 
28 35 

OVERVÅKING 

(Undermodul 13.4 bokstav b)) 
8 10 

SKROGSYSTEMER 

(Undermodul 13.11–13.18) 
32 40 

2.14. MODUL 14 — FRAMDRIFT 

Kategori B2 og B2L: 24 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid: 30 minutter. 

MERK: B2L-eksamen i modul 14 gjelder bare for rettighetene «Instrumenter» og «Skrogsystemer». 

22) I tillegg III gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal bokstav a) ii) lyde: 

«ii) Den skal, unntatt for opplæring om ulikheter fastsatt i bokstav c), være i samsvar med standarden beskrevet i 

nr. 3.1 i dette tillegget og de relevante elementene fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012, dersom slike elementer er 

tilgjengelige.» 

b) I nr. 1 skal bokstav b) ii) lyde: 

«ii) Den skal, unntatt for opplæring om ulikheter fastsatt i bokstav c), være i samsvar med standarden beskrevet i 

nr. 3.2 i dette tillegget og de relevante elementene fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012, dersom slike elementer er 

tilgjengelige.» 

c) I nr. 3.1 bokstav c) skal fotnotene i tabellen lyde: 

«1) For fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på under 2 000 kg, kan minstekravet til 

varighet reduseres med 50 %. 

 2) For helikoptre i gruppe 2 (som definert i 66.A.5) kan minstekravet til varighet reduseres med 30 %.» 

d) I nr. 3.1 bokstav e) skal opplæringsnivået for skrogsystemet 21A «Lufttilførsel» i kolonnen «Helikoptre med 

turbinmotor» erstattes med følgende: 

«3 1» 

e) I nr. 3.1 bokstav e) skal opplæringsnivået for skrogsystemet 31A «Instrumentsystemer» i kolonnen «Helikoptre med 

stempelmotor» erstattes med følgende: 

«3 1» 
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23) Tillegg IV skal lyde: 

«Tillegg IV 

Krav til erfaring ved utvidelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til del 66 

Tabellen nedenfor viser kravene til erfaring for tilføyelse av en ny kategori eller underkategori til et eksisterende sertifikat i 

henhold til del 66. 

Erfaringen skal være praktisk vedlikeholdserfaring på luftfartøyer i drift i den underkategorien som er relevant for 

søknaden. 

Kravet til erfaring reduseres med 50 % dersom søkeren har fullført et godkjent kurs i henhold til del 147 som er relevant 

for underkategorien. 

Til 

Fra 
A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 B2L B3 

A1 — 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 2 år 1 år 6 måneder 

A2 6 

måneder 

— 6 

måneder 

6 

måneder 

2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 2 år 1 år 6 måneder 

A3 6 

måneder 

6 

måneder 

— 6 

måneder 

2 år 1 år 2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 1 år 

A4 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

— 2 år 1 år 2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 1 år 

B1.1 Ingen 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

— 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

1 år 1 år 6 måneder 

B1.2 6 

måneder 

Ingen 6 

måneder 

6 

måneder 

2 år — 2 år 6 

måneder 

2 år 1 år Ingen 

B1.3 6 

måneder 

6 

måneder 

Ingen 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

— 6 

måneder 

1 år 1 år 6 måneder 

B1.4 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

Ingen 2 år 6 

måneder 

2 år — 2 år 1 år 6 måneder 

B2 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

1 år 1 år 1 år 1 år — — 1 år 

B2L 6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

6 

måneder 

1 år 1 år 1 år 1 år 1 år — 1 år 

B3 6 

måneder 

Ingen 6 

måneder 

6 

måneder 

2 år 6 

måneder 

2 år 1 år 2 år 1 år —» 

24) Tillegg V skal lyde: 

«Tillegg V 

Søknadsskjema — EASA-skjema 19 

1. Dette tillegget viser et eksempel på skjemaet som brukes til å søke om vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy nevnt i 

vedlegg III (del 66). 

2. Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan bare endre EASA-skjema 19 slik at det omfatter ytterligere 

opplysninger som kreves dersom det ved nasjonale bestemmelser tillates eller kreves at vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøyer utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66) brukes utenfor rammen av bestemmelsene i vedlegg I (del M) og 

vedlegg II (del 145).  
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SØKNAD OM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE/ENDRING/FORNYELSE AV 
VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY (AML) I HENHOLD TIL DEL 66 

EASA-SKJEMA 
19 

OPPLYSNINGER OM SØKER: 

Navn:  .............................................................................................................................................................................................  

Adresse:  ........................................................................................................................................................................................  

Tlf.:  .........................................................................................  E-post:  .........................................................................................  

Nasjonalitet:  ...........................................................................  Fødselsdato og fødested:  ............................................................  

OPPLYSNINGER OM AML I HENHOLD TIL DEL 66 (ev.): 

Sertifikat nr.:  ...........................................................................  Utstedelsesdato:  ..........................................................................  

OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVER: 

Navn:  .............................................................................................................................................................................................  

Adresse:  ........................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

Referanse for godkjenningen som vedlikeholdsorganisasjon:  ........................................................................................................  

Tlf.:  .........................................................................................  Faks:  ...........................................................................................  

SØKNAD OM: (Kryss av i de relevante rutene) 

Førstegangsutstedelse av AML  Endring av AML  Fornyelse av AML  

(Under)kategorier  A  B1  B2  B2L  B3  C  L (se nedenfor) 

Fly med turbinmotor    

Fly med stempelmotor    

Helikopter med turbinmotor    

Helikopter med stempelmotor    

Avionikk     Se systemrettigheter nedenfor  

Fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg  

Motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer  

Andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer  

Systemrettigheter for B2L-sertifikat: 

1. Automatisk flyging  

2. Instrumenter  

3. Kom/nav   

4. Overvåking  

5. Skrogsystemer  

Underkategorier av L-sertifikat: 

L1C: Seilfly med komposittstruktur   

L1: Seilfly   

L2C: Motordrevne seilfly med komposittstruktur og ELA1-fly med komposittstruktur  

L2: Motordrevne seilfly og ELA1-fly   

L3H: Varmluftsballonger  

L3G: Gassballonger   

L4H: Varmluftsskip  

L4G: ELA2-gassluftskip   

L5: Andre gassluftskip enn ELA2   

Påtegning av type/påtegning av rettighet/oppheving av begrensning (ev.): 

 .......................................................................................................................................................................................................  

  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/191 

 

 

Jeg søker om førstegangsutstedelse/endring/fornyelse av AML i henhold til del 66, som angitt, og bekrefter at opplysningene på 
dette skjemaet var korrekte på søknadstidspunktet. 

Jeg bekrefter herved 

1. at jeg ikke har noe AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat, 

2. at jeg ikke har søkt om noe AML i henhold til del 66 i en annen medlemsstat, og 

3. at jeg aldri har hatt et AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat som er tilbakekalt eller midlertidig opphevet i 
en annen medlemsstat. 

Jeg er også innforstått med at uriktige opplysninger kan diskvalifisere meg fra å ha et AML i henhold til del 66. 

Underskrift: ..............................................................................  Navn:  ...........................................................................................  

Dato:  ..............................................................................................................................................................................................  

Jeg søker følgende godskrivinger (ev.):  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

Godskriving av erfaring på grunnlag av opplæring i henhold til del 147  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

Godskriving av eksamener på grunnlag av likeverdige eksamensbeviser 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

Relevante beviser vedlegges 

Anbefaling (ev.): Det bekreftes herved at søkeren oppfyller de relevante kravene til kunnskap om og erfaring med vedlikehold i 
henhold til del 66, og det anbefales at vedkommende myndighet utsteder eller godkjenner et AML i henhold til del 66. 

Underskrift:  .............................................................................  Navn:  ...........................................................................................  

Stilling:  ....................................................................................  Dato:  ............................................................................................  
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25) I tillegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Tillegg VI — Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66) — EASA-skjema 26» 

b) I begynnelsen av tillegg VI og før det eksisterende EASA-skjema 26 innsettes følgende tekst: 

«1. På de neste sidene vises et eksempel på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66). 
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2. Dokumentet skal trykkes i den standardiserte formen som vises, men kan forminskes med sikte på å muliggjøre 

datagenerering. Dersom formatet forminskes, skal det påses at det er nok plass på de stedene der det skal stå 

offisielle segl eller stempler. Datagenererte dokumenter behøver ikke å ha med alle rutene når disse rutene ikke 

benyttes, såfremt det klart framgår at dokumentet er et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i henhold til 

vedlegg III (del 66). 

3. Dokumentet kan fylles ut enten på engelsk eller på det offisielle språket i vedkommende myndighets medlemsstat. 

I sistnevnte tilfelle skal det vedlegges en kopi på engelsk for alle sertifikatinnehavere som trenger å bruke 

sertifikatet utenfor medlemsstaten for å sikre gjensidig anerkjennelse. 

4. Hver sertifikatinnehaver skal ha et entydig sertifikatinnehavernummer basert på et nasjonalt kjennetegn og en 

alfanumerisk kode. 

5. Dokumentsidenes rekkefølge behøver ikke være den samme som i dette eksempelet, og dokumentet behøver ikke 

å ha noen skillelinjer såfremt opplysningene i dokumentet er plassert slik at oppsettet på hver enkelt side klart kan 

identifiseres med formatet i eksempelet på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til dette tillegget. 

6. Dokumentet skal utarbeides av vedkommende myndighet. Det kan imidlertid også utarbeides av en 

vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145), dersom vedkommende myndighet 

samtykker i dette og dokumentet utarbeides etter framgangsmåten fastsatt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok 

nevnt i 145.A.70 i vedlegg II (del 145). I alle tilfeller skal vedkommende myndighet utstede dokumentet. 

7. En endring av et eksisterende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal utarbeides av vedkommende myndighet. 

Den kan imidlertid også utarbeides av en vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i samsvar med vedlegg II 

(del 145), dersom vedkommende myndighet samtykker i dette og endringen utarbeides etter framgangsmåten 

fastsatt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok nevnt i 145.A.70 i vedlegg II (del 145). I alle tilfeller skal 

vedkommende myndighet endre dokumentet. 

8. Innehaveren av vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy skal holde det i god stand og skal sikre at det ikke påføres 

noe som ikke er godkjent. Manglende overholdelse av denne regelen kan gjøre sertifikatet ugyldig eller føre til at 

innehaveren ikke tillates å inneha noen særskilte sertifiseringsrettigheter. Det kan også medføre straffeforfølging i 

henhold til nasjonal rett. 

9. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i henhold til vedlegg III (del 66) skal anerkjennes i alle 

medlemsstater, og det er ikke nødvendig å bytte ut dokumentet i forbindelse med arbeid i en annen medlemsstat. 

10. Vedlegget til EASA-skjema 26 er valgfritt og kan brukes til å inkludere nasjonale særskilte rettigheter bare når 

slike særskilte rettigheter omfattes av nasjonal rett som ikke omfattes av vedlegg III (del 66). 

11. Når det gjelder siden med typerettigheter for luftfartøy i vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, kan vedkommende 

myndighet beslutte ikke å utstede siden før den første typerettigheten for luftfartøy skal påtegnes, og kan i så fall 

måtte utstede mer enn én side med typerettigheter for luftfartøy avhengig av hvor mange typerettigheter som skal 

oppføres. 

12. Uten hensyn til nr. 11 skal hver utstedt side være i samme format som dette eksempelet og inneholde den 

informasjonen som er angitt for den aktuelle siden. 

13. Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy skal klart angi at begrensningene er unntak fra de særskilte sertifiserings-

rettighetene. Dersom det ikke er noen begrensninger, skal det på siden BEGRENSNINGER stå «Ingen 

begrensninger». 

14. Dersom det benyttes et forhåndstrykt format ved utstedelse av vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, skal hver 

rute for en kategori, underkategori eller typerettighet som ikke inneholder en rettighet, merkes slik at det framgår 

at denne rettigheten ikke innehas.» 
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c) Skjema 26 skal lyde: 

«I. 

DEN EUROPEISKE UNION(*)  

[STAT] 

[MYNDIGHETENS NAVN OG LOGO] 

II. 

Del 66 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT  

FOR LUFTFARTØY 

III. 

Sertifikat nr. [MEDLEMSSTATS- 

KODE].66.[XXXX] 

 IVa.  Innehaverens fulle navn: 

IVb.  Fødselsdato og fødested: 

V.  Innehaverens adresse: 

VI.  Innehaverens nasjonalitet: 

VII.  Innehaverens underskrift: 

 

 

EASA-skjema 26 utgave 5  III.  Sertifikat nr.: 

 

VIII. VILKÅR: 

Dette sertifikatet skal være undertegnet av innehaveren 
og være ledsaget av et identitetsdokument med foto av 
sertifikatinnehaveren. 

Påtegning av eventuelle kategorier bare på siden(e) med 
overskriften «KATEGORIER i henhold til del 66» gir ikke 
innehaveren rett til å utstede et sertifikat for frigivelse for 
bruk for et luftfartøy. 

Dette sertifikatet oppfyller formålet i ICAO-vedlegg 1 når 
det er påtegnet med en rettighet for luftfartøy. 

De særskilte rettighetene til innehaveren av dette 
sertifikatet er fastsatt i forordning (EU) nr. 1321/2014, 
særlig vedlegg III (del 66). 

Dette sertifikatet er gyldig fram til datoen angitt på siden 
med begrensninger, med mindre det oppheves 
midlertidig eller tilbakekalles tidligere. 

De særskilte rettighetene i dette sertifikatet kan ikke 
utøves med mindre innehaveren i den siste 
toårsperioden enten har hatt seks måneders 
vedlikeholdserfaring i samsvar med de særskilte 
rettighetene som gis ved sertifikatet, eller har oppfylt 
vilkårene for utstedelse av de relevante særskilte 
rettighetene. 

III.  Sertifikat nr.: 

 IX.  KATEGORIER i henhold til del 66 

GYLDIGHET A B1 B2 B2L B3 L C 

Fly med 
turbinmotor 

  
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Fly med 
stempelmotor 

  
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Helikoptre med 
turbinmotor 

  
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Helikoptre med 
stempelmotor 

  
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Avionikk 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
  

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Motordrevne, 
teknisk 

kompliserte 
luftfartøyer 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 

Andre 
luftfartøyer enn 
motordrevne, 

teknisk 
kompliserte 
luftfartøyer 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 

Seilfly, 
motordrevne 

seilfly, ELA1-fly, 
ballonger og 

luftskip 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 
Ikke 

relevant 

Fly uten 
trykkabin, med 
stempelmotor 
og en største 

tillatte 
startmasse på 
høyst 2 000 kg 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

X. Utstedende tjenestemanns underskrift og dato: 

XI. Utstedende myndighets segl eller stempel: 

III.  Sertifikat nr.: 
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XII.  RETTIGHETER I HENHOLD TIL DEL 66 

 

XIII.  BEGRENSNINGER I HENHOLD TIL DEL 66 

Rettighet for 
luftfartøy/ 

systemrettigheter 
Kategori/underkategori 

Stempel og 
dato 

Gyldig til: 

   

III.  Sertifikat nr.: III.  Sertifikat nr.: 

 

Vedlegg til EASA-SKJEMA 26 

XIV. NASJONALE SÆRSKILTE RETTIGHETER utenfor 
virkeområdet for del 66, i samsvar med [nasjonal lovgivning] 
(Gyldig bare i [medlemsstat]) 

 

DENNE SIDEN ER TOM 

 

Offisielt stempel og dato 

III.  Sertifikat nr.: 

EASA-skjema 26 utgave 5»  
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26) Nye tillegg VII og VIII skal lyde: 

«Tillegg VII 

Krav til grunnleggende kunnskap for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori L 

Definisjonene av de ulike kunnskapsnivåene som kreves i dette tillegget, er de samme som definisjonene som er angitt i 

nr. 1 i tillegg I til vedlegg III (del 66). 

Underkategorier 
Moduler som kreves for hver underkategori (se studieplantabellen 

nedenfor) 

L1C: seilfly med komposittstruktur 1L, 2L, 3L, 5L, 7L og 12L 

L1: seilfly 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L og 12L 

L2C: motordrevne seilfly med komposittstruktur og ELA1-

fly med komposittstruktur 

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L og 12L 

L2: motordrevne seilfly og ELA1-fly 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L og 12L 

L3H: varmluftsballonger 1L, 2L, 3L, 9L og 12L 

L3G: gassballonger 1L, 2L, 3L, 10L og 12L 

L4H: varmluftsskip 1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L og 12L 

L4G: ELA2-gassluftskip 1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L og 12L 

L5: andre gassluftskip enn ELA2 Krav til grunnleggende kunnskap for alle underkategorier av 

kategori B 

pluss 

8L (for B1.1 og B1.3), 10L, 11L og 12L 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Modulbetegnelse 

1L «Grunnleggende kunnskap» 

2L «Menneskelige faktorer» 

3L «Luftfartslovgivning» 

4L «Skrog av tre/metallrør og tekstil» 

5L «Skrog av komposittmateriale» 

6L «Skrog av metall» 

7L «Skrog generelt» 

8L «Motor» 

9L «Varmluftsballong/varmluftsskip» 

10L «Gassballong/gassluftskip (fri/forankret)» 

11L «Varmluftsskip/gassluftskip» 

12L «Radiokommunikasjon/ELT/transponder/instrumenter» 
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MODUL 1L — GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP 

 Nivå 

1L.1 Matematikk 

Aritmetikk 

— Aritmetiske uttrykk og tegn 

— Metoder for multiplikasjon og divisjon 

— Brøker og desimaler 

— Faktorer og multipler 

— Vekter, mål og konverteringsfaktorer 

— Forhold og proporsjon 

— Gjennomsnitt og prosentandeler 

— Arealer og volumer, kvadrater, kuber 

Algebra 

— Vurdering av enkle algebraiske uttrykk: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon 

— Bruk av parenteser 

— Enkle algebraiske brøker 

Geometri 

— Enkle geometriske konstruksjoner 

— Grafisk framstilling, grafers egenskaper og bruk 

1 

1L.2 Fysikk 

Materie 

— Materiens natur: grunnstoffer 

— Kjemiske forbindelser 

— Aggregattilstander: fast, flytende, gassformig 

— Overganger mellom tilstander 

Mekanikk 

— Krefter, momenter og kraftpar, framstilling som vektorer 

— Tyngdepunkt 

— Trekkspenning, kompresjon, skjær og vridning 

— Egenskaper ved faste stoffer, væsker og gasser 

Temperatur 

— Termometre og temperaturskalaer: celsius, fahrenheit og kelvin 

— Definisjon av varme 

1 

1L.3 Elektrisitet 

Likestrømskretser 

— Ohms lov, Kirchhoffs lover om spenning og strøm 

— Betydningen av en spenningskildes indre motstand 

— Motstand/resistor 

— Motstanders fargekode, verdier og toleranser, foretrukne verdier, merkeeffekt 

— Serie- og parallellkoplede motstander 

1 

1L.4 Aerodynamikk/aerostatikk 

Internasjonal standardatmosfære (ISA), anvendelse på aerodynamikk og aerostatikk 

1 
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 Nivå 

Aerodynamikk 

— Luftstrøm rundt et legeme 

— Grensesjikt, laminær og turbulent strømning 

— Skyvekraft, vekt, aerodynamisk resultant 

— Utvikling av oppdrift og luftmotstand: angrepsvinkel, polarkurve, steiling 

Aerostatikk 

Virkning på hylster, vindpåvirkning, høyde- og temperaturvirkninger 

 

1L.5 Sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvern 

— Trygg arbeidspraksis og forholdsregler ved arbeid med elektrisitet, gass (særlig oksygen), olje og 

kjemikalier 

— Merking, lagring og disponering av materialer som er farlige (for sikkerheten og miljøet) 

— Utbedringstiltak i tilfelle brann eller en annen ulykke der ett eller flere faremomenter er til stede, 

herunder kjennskap til slokkemidler 

2 

MODUL 2L — MENNESKELIGE FAKTORER 

 Nivå 

2L.1 Generelt 

— Behov for å ta menneskelige faktorer med i beregningen 

— Hendelser som skyldes menneskelige faktorer/menneskelige feil 

— Murphys lov 

1 

2L.2 Menneskets yteevne og begrensninger 

Syn, hørsel, informasjonsbehandling, oppmerksomhet og oppfatningsevne, hukommelse 

1 

2L.3 Sosialpsykologi 

Ansvar, motivasjon, gruppepress, gruppearbeid 

1 

2L.4 Faktorer som påvirker yteevnen 

Fysisk form/helse, stress, søvn, tretthet, misbruk av alkohol, legemidler og narkotika 

1 

2L.5 Fysisk miljø 

Arbeidsmiljø (klima, støy, belysning) 

1 

MODUL 3L — LUFTFARTSLOVGIVNING 

 Nivå 

3L.1 Rammeregler 

— Europakommisjonens, EASAs og nasjonale luftfartsmyndigheters rolle 

— Relevante deler av del M og del 66 

1 

3L.2 Reparasjoner og endringer 

— Godkjenning av endringer (reparasjoner og endringer) 

— Standardendringer og standardreparasjoner 

2 

3L.3 Vedlikeholdsdata 

— Luftdyktighetspåbud, instruks om kontinuerlig luftdyktighet (ICA) (AMM, IPC osv.) 

— Flygehåndbok 

— Vedlikeholdsdokumentasjon 

2 
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MODUL 4L — SKROG AV TRE/METALLRØR OG TEKSTIL 

 Nivå 

4L.1 Skrog av tre/metallrør og tekstil 

— Treverk, kryssfiner, klebemidler, konservering, kraftledning, egenskaper, maskinbearbeiding 

— Kledning (kledningsmaterialer, klebemidler og overflatebehandlinger, naturlige og syntetiske 

kledningsmaterialer og klebemidler) 

— Malings-, monterings- og reparasjonsprosesser 

— Identifisering av skader som skyldes overbelastning av strukturer av tre/metallrør og tekstil 

— Forringelse av trekomponenter og kledninger 

— Sprekkprøving (visuelt, f.eks. med forstørrelsesglass) av metallkomponenter. Korrosjon og 

forebyggende metoder. Helse- og brannvern 

2 

4L.2 Materialer 

— Tresorter, stabilitet og bearbeidingsegenskaper 

— Rør og deler i stål og lettmetall, inspeksjon av brudd og sveisede sømmer 

— Plast (oversikt, forståelse av egenskaper) 

— Maling og fjerning av maling 

— Lim og klebemidler 

— Kledningsmaterialer og -teknikker (naturlige og syntetiske polymerer) 

2 

4L.3 Identifisering av skader 

— Overbelastning av strukturer av tre/metallrør og tekstil 

— Lastoverføring 

— Utmattingsstyrke og sprekkprøving 

3 

4L.4 Utføring av praktiske oppgaver 

— Låsing av bolter, skruer, kronemuttere, spennskruer 

— Spleis med kause 

— Nicopress- og Talurit-reparasjoner 

— Reparasjon av kledninger 

— Reparasjon av gjennomsiktige deler 

— Reparasjonsøvelser (kryssfiner, stringer, håndlister, kledning) 

— Rigging av luftfartøy. Beregning av rorflatenes massebalanse og bevegelsesområde, måling av 

betjeningskrefter 

— Gjennomføring av 100-timers/årlig inspeksjon av skrog av tre eller av metallrør og tekstil 

2 

MODUL 5L — SKROG AV KOMPOSITTMATERIALE 

 Nivå 

5L.1 Skrog av fiberforsterket plast (FRP) 

— Grunnprinsipper for FRP-konstruksjoner 

— Harpikser (epoksy, polyester, fenolharpiks, vinylesterharpiks) 

— Forsterkingsmaterialer, glass-, aramid- og karbonfibrer, egenskaper 

— Fyllstoffer 

— Bærende kjerner (balsa, bikakeplate, skumplast) 

— Konstruksjoner, lastoverføringer (kledning i massiv FRP, sandwichkonstruksjoner) 

2 
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 Nivå 

— Identifisering av skader som skyldes overbelastning av komponenter 

— Prosedyre for FRP-prosjekter (i samsvar med vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok), 

herunder lagringsvilkår for materiale 

 

5L.2 Materialer 

— Varmeherdet plast, termoplastiske polymerer, katalysatorer 

— Forståelse av egenskaper, bearbeidingsteknikker, demontering, liming, sveising 

— Harpikser for FRP: epoksyharpiks, polyesterharpiks, vinylesterharpiks, fenolharpiks 

— Forsterkingsmaterialer 

— Fra enkle fibrer til filamentfibrer (formslippmiddel, etterbehandling), vevemønstre 

— Egenskaper ved de enkelte forsterkingsmaterialene (E-glassfiber, aramidfiber, karbonfiber) 

— Problemer med systemer som består av flere materialer, matrise 

— Adhesjon/kohesjon, fibermaterialenes ulike egenskaper 

— Fyllstoffer og pigmenter 

— Tekniske krav til fyllstoffer 

— Endring av harpikssammensetningens egenskaper ved bruk av E-glass, mikroballonger, aerosoler, 

bomull, mineraler, metallpulver, organiske stoffer 

— Malings-, monterings- og reparasjonsteknikker 

— Støttematerialer 

— Bikakeplater (papir, FRP, metall), balsatre, Divinycell (Contizell), utviklingstrender 

2 

5L.3 Sammenstilling av fiberforsterkede skrog med komposittstruktur 

— Massiv kledning 

— Sandwichkonstruksjoner 

— Montering av flyvinger, flykropp, rorflater 

2 

5L.4 Identifisering av skader 

— FRP-komponentenes oppførsel ved overbelastning 

— Identifisering av delaminering, løse sammenføyninger 

— Frekvens av bøyesvingninger i flyvinger 

— Lastoverføring 

— Friksjonsforbindelse og positiv låsing 

— Utmattingsstyrke og korrosjon i metalldeler 

— Liming av metall, overflatebehandling av stål- og aluminiumskomponenter ved liming på FRP 

3 

5L.5 Framstilling av former 

— Gipsformer, keramikkformer 

— GFK-former, gelbelegg, forsterkingsmaterialer, problemer med stivhet 

— Metallformer 

— Konvekse og konkave formdeler 

2 

5L.6 Utføring av praktiske oppgaver 

— Sikring av bolter, skruer, kronemuttere, spennskruer 

— Spleis med kause 

— Nicopress- og Talurit-reparasjoner 

— Reparasjon av kledninger 

— Reparasjon av kledning i massiv FRP 

2 
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 Nivå 

— Framstilling av former/støping av en komponent (f.eks. flynese, glattkledning til understell, vingespiss 

og vingefinne) 

— Reparasjon av kledning i sandwichmateriale med skade på indre og ytre sjikt 

— Reparasjon av kledning i sandwichmateriale med vakuumsekkpressing 

— Reparasjon av gjennomsiktige deler (PMMA) med én- og tokomponentlim 

— Festing av gjennomsiktige deler i cockpitdekselets ramme 

— Herding av gjennomsiktige deler og andre komponenter 

— Utførelse av reparasjon på kledning i sandwichmateriale (mindre reparasjon under 20 cm) 

— Rigging av luftfartøy. Beregning av rorflatenes massebalanse og bevegelsesområde, måling av 

betjeningskrefter 

— Gjennomføring av 100-timers/årlig inspeksjon av FRP-skrog 

 

MODUL 6L — SKROG AV METALL 

 Nivå 

6L.1 Skrog av metall 

— Metalliske materialer og halvfabrikater, bearbeidingsmetoder 

— Utmattingsstyrke og sprekkprøving 

— Montering av komponenter i en metallkonstruksjon, naglede skjøter, limte skjøter 

— Identifisering av skader på overbelastede komponenter, virkninger av korrosjon 

— Helse- og brannvern 

2 

6L.2 Materialer 

— Stål og stållegeringer 

— Lettmetaller og lettmetallegeringer 

— Naglematerialer 

— Plast 

— Farger og maling 

— Metallim 

— Korrosjonstyper 

— Kledningsmaterialer og -teknikker (naturlige og syntetiske) 

2 

6L.3 Identifisering av skader 

— Overbelastede skrog av metall, utjevning, måling av symmetri 

— Lastoverføring 

— Utmattingsstyrke og sprekkprøving 

— Identifisering av løse naglede skjøter 

3 

6L.4 Montering av skrog av metall- og komposittkonstruksjoner 

— Kledninger 

— Spant 

— Stringer og langsgående bjelker 

— Skrogkonstruksjon 

— Problemer med systemer som består av flere materialer 

2 

6L.5 Festeinnretninger 

— Klassifisering av pasninger og toleranser 

— Metriske og britiske målesystemer 

— Overdimensjonerte bolter 

2 
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 Nivå 

6L.6 Utføring av praktiske oppgaver 

— Låsing av bolter, skruer, kronemuttere, spennskruer 

— Spleis med kause 

— Nicopress- og Talurit-reparasjoner 

— Reparasjon av kledninger, overflateskader, stopphull-teknikk 

— Reparasjon av gjennomsiktige deler 

— Tilskjæring av metallplater (aluminium og lettlegeringer, stål og legeringer) 

— Falsing, bøying, kantskjæring, banking, glatting, sikking 

— Reparasjoner med nagling av skrog av metall i samsvar med reparasjonsanvisninger eller tegninger 

— Vurdering av feil ved nagling 

— Rigging av luftfartøy. Beregning av rorflatenes massebalanse og bevegelsesområde, måling av 

betjeningskrefter 

— Gjennomføring av 100-timers/årlig inspeksjon av skrog av metall 

2 

MODUL 7L — SKROG GENERELT 

 Nivå 

7L.1 Flygekontrollsystem 

— Styreinnretninger i cockpit: styreinnretninger i cockpit, fargemerking, utforming av knapper, ratt og 

brytere 

— Rorflater, vingeklaffer, luftbremseflater, styreinnretninger, hengsler, lagre, beslag, skyv-trekk-stenger, 

vinkelarmer, signalgivere, reimskiver, kabler, kjeder, rør, ruller, skinner, løfteskruer, overflater, 

bevegelser, smøring, stabilisatorer, justering av styreinnretninger 

— Kombinasjon av styreinnretninger: vingeklaff/balanseror, vingeklaff/luftbremser 

— Trimmesystemer 

3 

7L.2 Skrog 

— Understell: egenskaper ved understell og støtdemperstag, senking, bremser, trommel, skiver, hjul, 

dekk, hevemekanisme, elektrisk heving, nødssituasjoner 

— Festepunkter mellom vinge og flykropp, festepunkter mellom halepart (halefinne og haleplan) og 

flykropp, festepunkter for rorflater 

— Tillatte vedlikeholdstiltak 

— Tauing: utstyr/mekanismer for tauing/løfting 

— Kabin: seter og sikkerhetsbelter, kabinutforming, vindskjermer, vinduer, skilt, bagasjerom, 

styreinnretninger i cockpit, kabinluftanlegg, vifte 

— Vannballast: vanntanker, ledninger, ventiler, avløp, ventilasjonsåpninger, prøvinger 

— Drivstoffsystem: tanker, ledninger, filtre, ventilasjonsåpninger, tappeventiler, påfylling, velgerventil, 

pumper, indikasjoner, tester, jording 

— Hydraulikk: systemutforming, akkumulatorer, trykk- og kraftfordeling, indikatorer 

— Væske og gass: hydraulikk, andre væsker, nivåer, beholdere, ledninger, ventiler, filtre 

— Beskyttelse: brannvegger, brannvern, jording for lynavledning, spennskruer, låseinnretninger, utladere 

2 

7L.3 Festeinnretninger 

— Pålitelighet for bolter, nagler, skruer 

— Kontrollkabler, spennskruer 

— Hurtigkoplinger (L'Hotellier, SZD, Poland) 

2 
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 Nivå 

7L.4 Låseutstyr 

— Tillatte låsemetoder, låsebolter, fjærbolter, låsevaier, stoppmuttere, maling 

— Hurtigkoplinger 

2 

7L.5 Vekt- og balanseutjevning 2 

7L.6 Redningssystemer 2 

7L.7 Moduler om bord 

— Pitot-statiske systemer, vakuumsystem / dynamisk system, hydrostatisk prøving 

— Flygeinstrumenter: hastighetsmåler, høydemåler, stigehastighetsmåler, tilkopling og virkemåte, 

merking 

— Utforming og visning, panel, elektriske ledninger 

— Gyroskoper, filtre, indikatorinstrumenter, funksjonsprøving 

— Magnetkompass: installasjon og kompensasjon 

— Seilfly: akustisk stigehastighetsmåler, ferdsskrivere, antikollisjonssystem 

— Oksygensystem 

2 

7L.8 Moduler om bord — installasjon og forbindelser 

— Flygeinstrumenter, monteringskrav (vilkår for nødlanding i henhold til CS-22) 

— Elektrisk ledningsnett, strømforsyning, typer av akkumulatorbatterier, elektriske parametrer, elektrisk 

generator, effektbryter, energibalanse, jording, koplinger, terminaler, advarsler, sikringer, lamper, 

belysning, brytere, voltmetre, amperemetre, elektriske måleinstrumenter 

2 

7L.9 Framdrift med stempelmotor 

Grensesnitt mellom motoranlegg og skrog 

2 

7L.10 Propell 

— Inspeksjon 

— Utskifting 

— Balansering 

2 

7L.11 Inntrekkssystem 

— Regulering av propellens posisjon 

— Inntrekkssystem for motor og/eller propell 

2 

7L.12 Prosedyrer for fysisk kontroll 

— Rengjøring, bruk av lys og speil 

— Måleverktøy 

— Måling av avvik på styreinnretninger 

— Tiltrekningsmoment for skruer og bolter 

— Slitasje på lagre 

— Kontrollutstyr 

— Kalibrering av måleverktøy 

2 

MODUL 8L — MOTORANLEGG 

 Nivå 

8L.1 Støygrenser 

— Forklaring av begrepet «støynivå» 

— Støysertifikat 

— Forbedret lyddemping 

— Muligheter for støyreduksjon 

1 
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 Nivå 

8L.2 Stempelmotorer 

— Firetaktsmotor med elektrisk tenning, luftkjølt motor, væskekjølt motor 

— Totaktsmotor 

— Rotasjonsmotor 

— Virkningsgrad og påvirkende faktorer (trykk-volumdiagram, effektdiagram) 

— Innretninger for støydemping 

2 

8L.3 Propell 

— Blad, spinner, bakplate, akkumulatortrykk, nav 

— Virkemåte for propeller 

— Propeller med variabel stigning, propeller som kan justeres på bakken og under flyging, mekanisk, 

elektrisk og hydraulisk 

— Balansering (statisk, dynamisk) 

— Støyproblemer 

2 

8L.4 Innretninger for motorkontroll 

— Mekaniske kontrollinnretninger 

— Elektriske kontrollinnretninger 

— Tankmålere 

— Funksjoner, egenskaper, typiske feil og feilindikasjoner. 

2 

8L.5 Slanger 

— Materiale i og bearbeiding av drivstoff- og oljeslanger 

— Levetidskontroll 

2 

8L.6 Tilbehør 

— Virkemåte for magnettenning 

— Kontroll av vedlikeholdsgrenser 

— Virkemåte for forgassere 

— Vedlikeholdsinstrukser for karakteristiske funksjoner 

— Elektriske drivstoffpumper 

— Virkemåte for propellstyring 

— Elektrisk propellstyring 

— Hydraulisk propellstyring 

2 

8L.7 Tenningssystem 

— Konstruksjoner: spoletenning, magnettenning, tyristortenning 

— Tennings- og forvarmingssystemets virkningsgrad 

— Moduler i tennings- og forvarmingssystemet 

— Kontroll og prøving av tennplugg 

2 

8L.8 Innsugings- og eksosanlegg 

— Virkemåte og montering 

— Lyddempere og varmeapparater 

— Naceller og motordeksler 

— Kontroll og prøving 

— CO-utslippsprøving 

2 
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 Nivå 

8L.9 Drivstoffer og smøremidler 

— Drivstoffegenskaper 

— Merking, miljøvennlig oppbevaring 

— Mineralske og syntetiske smøreoljer og parametrer for disse: merking og egenskaper, anvendelse 

— Miljøvennlig oppbevaring og riktig disponering av brukt olje 

2 

8L.10 Dokumentasjon 

— Motor- og propelldokumentasjon fra produsenten 

— Anvisninger for kontinuerlig luftdyktighet (ICA — Instructions for Continuing Airworthiness) 

— Luftfartøyets flygehåndbøker (AFM — Aircraft Flight Manuals) og luftfartøyets vedlikeholds-

håndbøker (AMM — Aircraft Maintenance Manuals) 

— Overhalingsintervaller (TBO — Time Between Overhaul) 

— Luftdyktighetspåbud (AD — Airworthiness Directives), tekniske meldinger og servicebulletiner 

2 

8L.11 Illustrasjoner 

— Sylinderenhet med ventil 

— Forgasser 

— Høyspent magnet 

— Prøveapparat for differensiell måling av sylinderkompresjon 

— Overopphetede/skadede stempler 

— Tennplugger i motorer som er ulikt kjørt 

2 

8L.12 Praktisk erfaring 

— Sikkerhet i arbeidet/forebygging av ulykker (håndtering av drivstoffer og smøremidler, oppstart av 

motorer) 

— Klargjøring av kontrollspaker for motor og bowdenkabler 

— Innstilling av tomgangshastighet 

— Kontroll og innstilling av tenningspunkt 

— Funksjonsprøving av magneter 

— Kontroll av tenningssystem 

— Prøving og rengjøring av tennplugger 

— Utføring av oppgaver på motor som omfattes av 100-timers/årlig inspeksjon 

— Prøving av sylinderkompresjon 

— Statisk prøving og vurdering av motordrift 

— Dokumentasjon av vedlikeholdsarbeid, herunder utskifting av komponenter 

2 

8L.13 Gassutveksling i forbrenningsmotorer 

— Firetakts stempelmotor og styreenheter 

— Energitap 

— Tenningsinnstilling 

— Styreenheters funksjon ved direkte gjennomstrømning 

— Wankelmotor og styreenheter 

— Totaktsmotor og styreenheter 

— Spyling 

— Spyleluftblåser 

— Tomgangsområde og effektområde 

2 
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 Nivå 

8L.14 Tenning, forbrenning og forgassing 

— Tenning 

— Tennplugger 

— Tenningssystem 

— Forbrenningsprosess 

— Normal forbrenning 

— Virkningsgrad og middels trykk 

— Motorbank og oktantall 

— Forbrenningskammerets form 

— Drivstoff/luft-blanding i forgasseren 

— Forgasserprinsipp, forgasserligning 

— Enkel forgasser 

— Problemer med enkle forgassere og løsningen på disse 

— Forgassermodeller 

— Drivstoff/luft-blanding under innsprøyting 

— Mekanisk styrt innsprøyting 

— Elektronisk styrt innsprøyting 

— Kontinuerlig innsprøyting 

— Sammenligning forgasserinnsprøyting 

2 

8L.15 Flygeinstrumenter i luftfartøyer med innsprøytingsmotorer 

— Spesialinstrumenter (innsprøytingsmotor) 

— Fortolkning av indikasjoner ved statisk prøving 

— Fortolkning av indikasjoner under flyging på ulike flygenivåer 

2 

8L.16 Vedlikehold av luftfartøyer med innsprøytingsmotorer 

— Dokumentasjon, produsentdokumenter osv. 

— Generelle vedlikeholdsinstrukser (inspeksjon hver time) 

— Funksjonsprøving 

— Bakkeprøving 

— Prøveflyging 

— Feilsøking og feilretting i innsprøytingssystem 

2 

8L.17 Sikkerhet på arbeidsplassen og sikkerhetsbestemmelser 

Sikkerhet i arbeidet og sikkerhetsbestemmelser for arbeid på innsprøytingssystemer 

2 

8L.18 Visuelle hjelpemidler 

— Forgasser 

— Komponenter i innsprøytingssystem 

— Luftfartøyer med innsprøytingsmotor 

— Verktøy for arbeid på innsprøytingssystemer 

2 

8L.19 Elektrisk framdrift 

— Energisystem, akkumulatorer, installasjon 

— Elektrisk motor 

— Kontroll av varme, støy og vibrasjon 

— Prøving av viklinger 

— Elektriske ledninger og kontrollsystemer 

2 
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 Nivå 

— Pylon, senke- og hevesystemer 

— Motor-/propellbremseanlegg 

— Motorventilasjonssystemer 

— Praktisk erfaring med 100-timers/årlige inspeksjoner 

 

8L.20 Jetframdrift 

— Montering av motor 

— Pylon, senke- og hevesystemer 

— Brannvern 

— Drivstoffsystemer, herunder smøring 

— Motorstartsystemer, starthjelp med gass 

— Vurdering av motorskader 

— Motorservice 

— Demontering, ny montering og prøving av motor 

— Praktisk erfaring med tilstandsinspeksjoner, driftstidsinspeksjoner, årlige inspeksjoner 

— Tilstandsinspeksjoner 

2 

8L.21 Selvregulerende digital motorkontroll (FADEC) 2 

MODUL 9L — VARMLUFTSBALLONG/VARMLUFTSSKIP 

 Nivå 

9L.1 Grunnleggende prinsipper for og montering av varmluftsballonger/-luftskip 

— Montering og enkeltdeler 

— Hylstre 

— Hylstermaterialer 

— Hylstersystemer 

— Konvensjonelle former og spesialformer 

— Drivstoffsystem 

— Brenner, brennerramme og støtter til brennerramme 

— Flasker og slanger til komprimert gass 

— Kurv og alternative innretninger (seter) 

— Utstyr til klargjøring 

— Vedlikeholds- og serviceoppgaver 

— Årlig/100-timers inspeksjon 

— Loggbøker 

— Luftfartøyets flygehåndbøker (AFM — Aircraft Flight Manuals) og luftfartøyets 

vedlikeholdshåndbøker (AMM — Aircraft Maintenance Manuals) 

— Klargjøring og forberedelser til slipp (forankring) 

— Slipp 

3 

9L.2 Praktisk opplæring 

Betjeningsinnretninger, vedlikeholds- og servicearbeid (i samsvar med flygehåndboken) 

3 

9L.3 Hylster 

— Tekstiler 

— Sømmer 

— Lastebånd, revnestoppere 

— Kronringer 

3 
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 Nivå 

— Fallskjermventil og systemer for hurtigtømming av luft 

— Avrivningsstykke 

— Dreieventil 

— Skillevegger/bæreliner (spesialformer og luftskip) 

— Ruller, reimskiver 

— Styre- og fangliner 

— Knuter 

— Temperaturindikatormerking, temperaturflagg, hylstertermometer 

— Styreliner 

— Beslag, karabinkroker 

 

9L.4 Brenner og drivstoffsystem 

— Brennerspiraler 

— Utblåsings-, væske- og styreventiler 

— Brennere/dyser 

— Pilotflammer/fordampere/dyser 

— Brennerramme 

— Drivstoffledninger/-slanger 

— Drivstoffbeholdere, ventiler og rørdeler 

3 

9L.5 Kurv og kurvoppheng (herunder alternative innretninger) 

— Kurvtyper (herunder alternative innretninger) 

— Kurvmaterialer: rotting og pil, skinn, tre, dekorasjonsmaterialer, kabler for kurvoppheng 

— Seter, rullelagre 

— Karabinkroker, sjakler og låsepinner 

— Støttestenger for brenner 

— Stropper til drivstoffbeholdere 

— Tilbehør 

3 

9L.6 Utstyr 

— Brannslokkingsapparat, brannteppe 

— Instrumenter (enkle eller kombinerte) 

3 

9L.7 Mindre reparasjoner 

— Søm 

— Liming 

— Reparasjon av kurvens skinn/dekorasjoner 

3 

9L.8 Prosedyrer for fysisk inspeksjon 

— Rengjøring, bruk av lys og speil 

— Måleverktøy 

— Måling av avvik på styreinnretninger (bare luftskip) 

— Tiltrekningsmoment for skruer og bolter 

— Slitasje på lagre (bare luftskip) 

— Kontrollutstyr 

— Kalibrering av måleverktøy 

— Strekkprøving av tekstil 

2 
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MODUL 10L — GASSBALLONG/GASSLUFTSKIP (FRI/FORANKRET) 

 Nivå 

10L.1 Grunnleggende prinsipper og montering av gassballonger/gassluftskip 

— Montering av enkeltdeler 

— Hylster og nettmateriale 

— Hylster, avrivningsstykke, nødåpning, snorer og seletøy 

— Stiv gassventil 

— Fleksibel gassventil (fallskjerm) 

— Netting 

— Opphengsring 

— Kurv og tilbehør (herunder alternative innretninger) 

— Elektrostatiske utladningsveier 

— Fortøyningsline og slepetau 

— Vedlikehold og service 

— Årlig inspeksjon 

— Flygedokumenter 

— Luftfartøyets flygehåndbøker (AFM — Aircraft Flight Manuals) og luftfartøyets 

vedlikeholdshåndbøker (AMM — Aircraft Maintenance Manuals) 

— Klargjøring og forberedelser til slipp 

— Slipp 

3 

10L.2 Praktisk opplæring 

— Betjeningsinnretninger 

— Vedlikeholds- og servicearbeid (i samsvar med AMM og AFM) 

— Sikkerhetsregler ved bruk av hydrogen som oppdriftsgass 

3 

10L.3 Hylster 

— Tekstiler 

— Fortøyningsmaster og forsterkning av fortøyningsmast 

— Avrivningsstykke og riveline 

— Fallskjerm og fangliner 

— Ventiler og snorer 

— Påfyllingsstuss, Poeschel-ring og snorer 

— Elektrostatiske utladningsveier 

3 

10L.4 Ventil 

— Fjærer 

— Pakninger 

— Skrukoplinger 

— Styreliner 

— Elektrostatiske utladningsveier 

3 

10L.5 Nett eller klargjøring (uten nett) 

— Typer nett og andre liner 

— Maskestørrelser og vinkler 

— Nettring 

— Knyttemetoder 

— Elektrostatiske utladningsveier 

3 
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 Nivå 

10L.6 Opphengsring 3 

10L.7 Kurv (herunder alternative innretninger) 

— Kurvtyper (herunder alternative innretninger) 

— Stropper og kroker 

— Ballastsystem (sekker og støtter) 

— Elektrostatiske utladningsveier 

3 

10L.8 Riveline og ventilsnorer 3 

10L.9 Fortøyningsline og slepetau 3 

10L.10 Mindre reparasjoner 

— Liming 

— Spleising av hampetau 

3 

10L.11 Utstyr 

Instrumenter (enkle eller kombinerte) 

3 

10L.12 Forankringskabel (bare forankrede gassballonger) 

— Kabeltyper 

— Skadetoleranse på kabel 

— Kabelsvivel 

— Kabelklemmer 

3 

10L.13 Vinsj (bare forankrede gassballonger) 

— Vinsjtyper 

— Mekanisk system 

— Elektrisk system 

— Nødsystem 

— Nedsetting/ballastering av vinsj 

3 

10L.14 Prosedyrer for fysisk inspeksjon 

— Rengjøring, bruk av lys og speil 

— Måleverktøy 

— Måling av avvik på styreinnretninger (bare luftskip) 

— Tiltrekningsmoment for skruer og bolter 

— Slitasje på lagre (bare luftskip) 

— Kontrollutstyr 

— Kalibrering av måleverktøy 

— Strekkprøving av tekstil 

2 

MODUL 11L — VARMLUFTSSKIP/GASSLUFTSKIP 

 Nivå 

11L.1 Grunnleggende prinsipper og montering av små luftskip 

— Hylster, gassceller 

— Ventiler, åpninger 

— Gondol 

— Framdrift 

— Luftfartøyets flygehåndbøker (AFM — Aircraft Flight Manuals) og luftfartøyets 

vedlikeholdshåndbøker (AMM — Aircraft Maintenance Manuals) 

— Klargjøring og forberedelser til slipp 

3 
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 Nivå 

11L.2 Praktisk opplæring 

— Betjeningsinnretninger 

— Vedlikeholds- og servicearbeid (i samsvar med AMM og AFM) 

3 

11L.3 Hylster 

— Tekstiler 

— Avrivningsstykke og riveliner 

— Ventiler 

— System av bæreliner 

3 

11L.4 Gondol (herunder alternative innretninger) 

— Gondoltyper (herunder alternative innretninger) 

— Skrogtyper og -materialer 

— Identifisering av skader 

3 

11L.5 Elektrisk system 

— Grunnleggende prinsipper for elektriske kretser om bord 

— Strømkilder (akkumulatorer, fester, ventilasjon, korrosjon) 

— Bly-, nikkel-kadmium- (NiCd) eller andre akkumulatorer, tørrbatterier 

— Generatorer 

— Kabling, elektriske forbindelser 

— Sikringer 

— Ekstern strømforsyning 

— Energibalanse 

3 

11L.6 Framdrift 

— Drivstoffsystem: tanker, ledninger, filtre, ventilasjonsåpninger, tappeventiler, påfylling, velgerventil, 

pumper, indikasjoner, tester, jording 

— Framdriftsinstrumenter 

— Grunnleggende prinsipper for måling og instrumenter 

— Omdreiningsmåling 

— Trykkmåling 

— Temperaturmåling 

— Måling av tilgjengelig drivstoff/kraft 

3 

11L.7 Utstyr 

— Brannslokkingsapparat, brannteppe 

— Instrumenter (enkle eller kombinerte) 

3 

MODUL 12L — RADIOKOMMUNIKASJON/ELT/TRANSPONDER/INSTRUMENTER 

 Nivå 

12L.1 Radiokommunikasjon/ELT 

— Kanalavstand 

— Grunnleggende funksjonsprøving 

— Batterier 

— Krav til testing og vedlikehold 

2 
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 Nivå 

12L.2 Transponder 

— Grunnleggende virkemåte 

— Typisk bærbar konfigurasjon, inkludert antenne 

— Forklaring av modus A, C, S 

— Krav til testing og vedlikehold 

2 

12L.3 Instrumenter 

— Håndholdt høydemåler/stigehastighetsmåler 

— Batterier 

— Grunnleggende funksjonsprøving 

2 

Tillegg VIII 

Standard for grunnleggende eksamen for vedlikeholdssertifikater for luftfartøy i kategori L 

a) Standardiseringsgrunnlaget for eksamener i forbindelse med kravene til grunnleggende kunnskap nevnt i tillegg VII 

skal være som følger: 

i) Alle eksamener skal gjennomføres ved hjelp av flervalgsspørsmål, som angitt i punkt ii). Uriktige alternativer skal 

virke like rimelige som det riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle svaralternativer skal være klart relatert 

til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og lengde. I tallspørsmål skal uriktige svar være 

resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn eller feilaktig omregning av enheter. Det skal ikke være 

tilfeldige tall. 

ii) Hvert flervalgsspørsmål skal ha tre svaralternativer, hvorav bare ett skal være riktig, og kandidaten skal gis en tid 

for hver modul som er basert på et nominelt gjennomsnitt på 75 sekunder per spørsmål. 

iii) For å bestå eksamenen må 75 % av hver modul være riktig besvart. 

iv) Straffepoeng (negative poeng for uriktige svar) skal ikke brukes. 

v) Kunnskapsnivået som kreves i spørsmålene, skal stå i forhold til luftfartøykategoriens teknologiske nivå. 

b) Antall spørsmål per modul skal være som følger: 

i) Modul 1L «Grunnleggende kunnskap»: 12 spørsmål. Tillatt tid: 15 minutter. 

ii) Modul 2L «Menneskelige faktorer»: 8 spørsmål. Tillatt tid: 10 minutter. 

iii) Modul 3L «Luftfartslovgivning»: 24 spørsmål. Tillatt tid: 30 minutter. 

iv) Modul 4L «Skrog av tre/metallrør og tekstil»: 32 spørsmål. Tillatt tid: 40 minutter. 

v) Modul 5L «Skrog av komposittmateriale»: 32 spørsmål. Tillatt tid: 40 minutter. 

vi) Modul 6L «Skrog av metall»: 32 spørsmål. Tillatt tid: 40 minutter. 

vii) Modul 7L «Skrog generelt»: 64 spørsmål. Tillatt tid: 80 minutter. 

viii) Modul 8L «Motoranlegg»: 48 spørsmål. Tillatt tid: 60 minutter. 

ix) Modul 9L «Varmluftsballong/varmluftsskip»: 36 spørsmål. Tillatt tid: 45 minutter. 

x) Modul 10L «Gassballong/gassluftskip (fri/forankret)»: 40 spørsmål. Tillatt tid: 50 minutter. 

xi) Modul 11L «Varmluftsskip/gassluftskip»: 36 spørsmål. Tillatt tid: 45 minutter. 

xii) Modul 12L «Radiokommunikasjon/ELT/transponder/instrumenter»: 16 spørsmål. Tillatt tid: 20 minutter.» 

 _____  



Nr. 76/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

 

VEDLEGG IV 

I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

1) 147.A.145 bokstav a) skal lyde: 

«a) Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen kan gjennomføre følgende når det er tillatt ifølge og i samsvar med 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok: 

i) Grunnkurs i henhold til studieplanen i vedlegg III (del 66), eller en del av denne. 

ii) Kurs som gjelder luftfartøytype eller særskilte oppgaver i samsvar med vedlegg III (del 66). 

iii) Eksamen for elever som har fulgt grunnkurset eller opplæringskurset i luftfartøytype hos vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonen. 

iv) Eksamen for elever som ikke har fulgt grunnkurset eller opplæringskurset i luftfartøytype hos vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonen. 

v) Eksamen for elever som ikke har fulgt grunnkurset hos vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen, forutsatt at 

1) eksamen gjennomføres på et av stedene som er angitt i godkjenningssertifikatet, eller 

2) dersom den gjennomføres på steder som ikke er angitt i godkjenningssertifikatet, som tillatt i henhold til 

bokstav b) og c), enten 

— at eksamen gjennomføres ved hjelp av en europeisk sentral spørsmålsbank (ECQB – European Central 

Question Bank), eller 

— at vedkommende myndighet velger spørsmålene til eksamen dersom det ikke finnes en ECQB. 

vi) Utstedelse av sertifikater i samsvar med tillegg III etter at de godkjente grunnkursene eller opplæringskursene i 

luftfartøytype og eksamenene nevnt i bokstav a) i), bokstav a) ii), bokstav a) iii), bokstav a) iv) og bokstav a) v) 

er bestått, alt etter hva som er relevant.» 

2) Tillegg I og II skal lyde: 

«Tillegg I 

Grunnkursets varighet 

Varigheten av et fullstendig grunnkurs skal minst være som følger: 

Grunnkurs Varighet (i timer) Andel teoriundervisning (i %) 

A1 800 30-35 

A2 650 30-35 

A3 800 30-35 

A4 800 30-35 

B1.1 2 400 50-60 

B1.2 2 000 50-60 

B1.3 2 400 50-60 

B1.4 2 400 50-60 

B2 2 400 50-60 

B2L 1 500(*) 50-60 

B3 1 000 50-60 

(*) Dette timeantallet skal økes som følger, avhengig av hvilke ytterligere systemrettigheter som er valgt: 

Systemrettighet Varighet (i timer) Andel teoriundervisning (i %) 

KOM/NAV 90 50-60 

INSTRUMENTER 55 

AUTOMATISK FLYGING 80 

OVERVÅKING 40 

SKROGSYSTEMER 100 
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Tillegg II 

Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 11 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT(*)] 

Medlem av Den europeiske union(**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG EKSAMEN I VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014, i gjeldende 

utgave og på vilkårene nedenfor, sertifiserer [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] herved 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

som vedlikeholdsopplæringsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014 med 

godkjenning til å gi opplæring og avholde eksamenene oppført i vedlagte fortegnelse over godkjenninger og utstede tilhørende 

kursbevis til elevene ved bruk av ovenstående referanser. 

VILKÅR: 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonens håndbok nevnt i avsnitt A i vedlegg IV (del 147). 

2. Denne godkjenningen krever at prosedyrene angitt i den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok 

overholdes. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen overholder vedlegg IV 

(del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

4. Forutsatt at ovenstående vilkår er oppfylt, er denne godkjenningen gyldig i ubegrenset tid, med mindre godkjenningen 

tidligere er gitt avkall på, erstattet, opphevet midlertidig eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ............................................................................................................................................................  

Revisjonsnr.:  .................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 11 utgave 5 

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 
(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA. 
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 Side 2 av 2 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG EKSAMEN I VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

 

 KLASSE SERTIFIKATKATEGORI BEGRENSNING  

 GRUNNLEGGENDE 

(**) 

B1(**) TB1.1(**) FLY MED TURBINMOTOR(**)  

TB1.2(**) FLY MED STEMPELMOTOR(**)  

TB1.3(**) HELIKOPTRE MED TURBINMOTOR(**)  

TB1.4(**) HELIKOPTRE MED STEMPELMOTOR(**)  

B2(**)/(****) TB2(**) AVIONIKK(**)  

B2L(**) TB2L(**) AVIONIKK (angi systemrettigheter)(**)  

B3(**) TB3(**) FLY UTEN TRYKKABIN, MED STEMPELMOTOR  

OG STØRSTE TILLATTE STARTMASSE PÅ HØYST 

2 000 KG(**) 

 

A(**) TA.1(**) FLY MED TURBINMOTOR(**)  

TA.2(**) FLY MED STEMPELMOTOR(**)  

TA.3(**) HELIKOPTRE MED TURBINMOTOR(**)  

TA.4(**) HELIKOPTRE MED STEMPELMOTOR(**)  

L(**) (bare eksamen) TL(**) ANGI UNDERKATEGORI AV SERTIFIKATET(**)  

 TYPE/OPPGAVE(**) C(**) T4(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

B1(**) T1(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

B2(**) T2(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

A(**) T3(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

 
Denne fortegnelsen over godkjenninger er begrenset til den opplæringen og de eksamenene som er angitt i avsnittet om 

arbeidsomfang i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens godkjente håndbok. 

Henvisning til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok:  ................................................................................................... 

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................. 

Dato for siste godkjente revisjon:  ...........................................  Revisjonsnr.:  ................................................................................ 

Underskrift:  .................................................................................................................................................................................... 

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

 

EASA-skjema 11 utgave 5 
 

  
(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 
(***)  Fyll ut med relevant rettighet og begrensning. 

(****) Godkjenningen av grunnleggende B2-kurs/eksamen omfatter godkjenning av B2L-kurs/eksamen for alle 
systemrettigheter.»  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/215 

 

 

3) EASA-skjema 149 utgave 2 i tillegg III skal lyde: 

Side 1 av 1 

KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX].[YYYYY] 

Dette kursbeviset er utstedt til: 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO og FØDESTED] 

av: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]  

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er godkjent til å gi opplæring og avholde eksamenene oppført i dens fortegnelse 

over godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

Dette kursbeviset bekrefter at ovennevnte person har fullført de teoretiske(**) og/eller praktiske delene(**) i det godkjente 

typeopplæringskurset angitt nedenfor og tilhørende eksamener i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014, i gjeldende utgave. 

[LUFTFARTØYTYPEKURS(**)] 

[START- og SLUTTDATO] 

[ANGI TEORETISKE OG/ELLER PRAKTISKE DELER] 

eller 

[LUFTFARTØYTYPEEKSAMEN (**)] 

[SLUTTDATO] 

Dato:  .............................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ...................................................................................................................................................................................  

For: [SELSKAPETS NAVN]  

EASA-skjema 149 utgave 3 

 _____  

  
(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som ikke passer.  
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VEDLEGG V 

I vedlegg Va gjøres følgende endringer: 

1) I innholdsfortegnelsen innsettes T.A.501 etter «Kapittel E — VEDLIKEHOLDSORGANISASJON» som følger: 

«T.A.501 Vedlikeholdsorganisasjon» 

2) I T.A.201 skal nr. 3 lyde: 

«3) Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet nevnt i nr. 2 skal sikre at vedlikeholdet og frigivelsen for bruk 

av luftfartøyet utføres av en vedlikeholdsorganisasjon som oppfyller kravene i kapittel E i dette vedlegget (del T). For 

dette formålet skal organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet, dersom den selv ikke oppfyller kravene, inngå en 

avtale med en vedlikeholdsorganisasjon som oppfyller disse kravene.» 

3) Følgende overskrift innsettes for bestemmelsene i Kapittel E — VEDLIKEHOLDSORGANISASJON: 

«T.A. 501 Vedlikeholdsorganisasjon» 

4) T.A.716 skal lyde: 

«T.A.716 Avvik 

Etter at organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet er blitt underrettet om avvik ifølge T.B.705, skal 

den fastsette en plan for korrigerende tiltak og påvise til vedkommende myndighets tilfredshet at disse 

korrigerende tiltakene er gjennomført innen en frist som er avtalt med nevnte myndighet.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/248 

av 13. november 2018 

om retting av forordning (EU) nr. 63/2011 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra 

målene for spesifikke CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 11 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) General Motors Holding LLC, som produserer lette kjøretøyer, har informert Kommisjonen om at de gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslippene for 2007, som er angitt for produsenten i vedlegg IV til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 63/2011(2), er feil. 

2) Produsenten har framlagt detaljert dokumentasjon som viser at de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene i 2007 var 

betydelig høyere enn verdien som er angitt i forordning (EU) nr. 63/2011. Den angitte verdien var basert på spesifikke 

CO2-utslipp fra kjøretøyer som feilaktig omfattet kjøretøyer fra Adam Opel AG, som på daværende tidspunkt var 

knyttet til General Motors. De spesifikke CO2-utslippene fra kjøretøyer fra Adam Opel AG bidro til lavere 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra General Motors i 2007. Feilen ble tydelig etter General Motors og Adam 

Opels eierskifte 1. august 2017. 

3) Kommisjonen anser at den dokumentasjonen som er framlagt av General Motors Holding LLC beviser at de 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene fra denne produsenten i 2007, som er angitt i forordning (EU) nr. 63/2011, 

er feil. 

4) Forordning (EU) nr. 63/2011 bør derfor rettes. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I tabellen i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 63/2011, i kolonnen «Gjennomsnittlige utslipp [g/km]» raden «General Motors», 

erstattes verdien «159,604» med «283,689». 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 42 av 13.2.2019, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2019 av 10. juli 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 63/2011 av 26. januar 2011 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke 

CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 23 av 21.1.2011, s. 16). 

2020/EØS/76/18 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1003 

av 16. juli 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre og forenkle 

korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer i forordning (EU) 2017/1151(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 13 nr. 6 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av erfaringene fra gjennomføringen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2) og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152(3) har det vist seg at visse elementer i sistnevnte forordning bør endres. 

2) Det er nødvendig å supplere den eksisterende metoden for å definere sluttpunkter på interpolasjonslinjen som brukes til 

å beregne NEDC-CO2-utslippsverdien for et enkeltkjøretøy. Disse sluttpunktene, som representeres ved det 

prøvingskjøretøyet som har de høyeste CO2-utslippsverdiene, og prøvingskjøretøyet med de laveste verdiene, defineres 

slik at differansen mellom de to prøvingskjøretøyenes høyeste og laveste verdi er lik eller større enn 5 g CO2/km. 

3) For å unngå at enkeltkjøretøyenes CO2-utslippsverdier bestemmes på grunnlag av interpolasjonslinjer som ikke oppnår 

minstedifferansen, bør denne endringen tre i kraft umiddelbart. 

4) Dersom det benyttes matrisefamilier for kjøremotstand med sikte på typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 

2017/1151, bør beregningen av NEDC-CO2-utslippsverdien for et enkeltkjøretøy som tilhører en slik familie, forenkles 

ved at kjøremotstandskoeffisientene som benyttes ved beregningen av NEDC-CO2-verdien, utledes fra enkeltkjøretøyets 

kjøremotstandskoeffisienter som fastsatt i forordning (EU) 2017/1151. 

5) For delvis oppbygde N1-kjøretøyer bør endringen av vedlegg XII til forordning (EU) 2017/1151 tas i betraktning ved 

bestemmelse av kjøremotstandskoeffisientene som skal benyttes som inndata for korrelasjonsverktøyet. 

6) For å sikre et pålitelig korrelasjonsresultat bør antall sylindrer tilføyes som inndata til korrelasjonsverktøyet. 

7) Anledningen bør også benyttes til å rette visse redaksjonelle feil i teksten. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 17.7.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644). 

2020/EØS/76/19 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende 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 16. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.3.8.1 skal lyde: 

«2.3.8.1. For WLTP-kjøremotstand som bestemmes i samsvar med nr. 1–4 og nr. 6 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

NEDC-kjøremotstandskoeffisientene for ferdigoppbygde N1-kjøretøyer skal beregnes i samsvar med formlene 

angitt i nr. 2.3.8.1.1 (for kjøretøy H) og nr. 2.3.8.1.2 (for kjøretøy L) og i samsvar med bokstav a) og b) 

nedenfor. 

Med mindre annet er angitt, skal formlene brukes både for simuleringer og fysiske kjøretøyprøvinger. 

Typegodkjenningsmyndigheten, eventuelt den tekniske instansen, skal kontrollere om vindtunnelanlegget nevnt 

i nr. 3.2.3.2.2.3 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 er egnet til nøyaktig å bestemme 

verdiene for Δ(Cd × Af). Dersom vindtunnelanlegget ikke er egnet, skal den høyeste luftmotstandsverdien 

anvendes for alle kjøretøyer i familien. 

a) WLTP-kjøremotstandskoeffisientene og prøvingsmasseverdiene i disse formlene skal være dem som 

stammer fra kjøretøy H og L, som definert for interpolasjonsfamilien i henhold til forordning (EU) 

2017/1151. 

b) Uten hensyn til bokstav a) skal NEDC-kjøremotstandskoeffisientene, dersom syklusenergibehovet for 

WLTP-kjøretøy H og/eller L, som bestemt i samsvar med nr. 5 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151, ikke samsvarer med henholdsvis høyeste eller laveste syklusenergibehov for NEDC-

kjøretøy H og/eller L, bestemmes i samsvar med ett av følgende: 

i) På grunnlag av det enkeltkjøretøyet i interpolasjonsfamilien som har henholdsvis høyeste eller laveste 

NEDC-syklusenergibehov. 

ii) På grunnlag av kombinasjonen av henholdsvis høyeste eller laveste av hver av egenskapene som er 

relevante for kjøremotstand, dvs. luftmotstand, rullemotstand og masse, hos et hvilket som helst 

enkeltkjøretøy i interpolasjonsfamilien. 

Valget av framgangsmåte som fastsatt i punkt i) eller ii) skal gjøres av produsenten. 

Bokstav b) får, med hensyn til utslipp, anvendelse for nye typegodkjenninger som gis fra 1. januar 2019, eller 

før nevnte dato på produsentens anmodning.» 

2) I nr. 2.3.8.1.1 skal nytt første ledd lyde: 

«Dersom denne beregningsmetoden benyttes for et enkeltkjøretøy i samsvar med nr. 4.2.1.4.2, anvendes WLTP-

kjøremotstanden og prøvingsmassen som svarer til NEDC-enkeltkjøretøyet, der virkningen av tilleggsutstyr er fjernet.» 

3) I nr. 2.3.8.1.1 bokstav c) skal siste ledd lyde: 

«der faktoren F*2w,H er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy H, der virkningen av alt 

tilleggsutstyr er fjernet.» 

4) I nr. 2.3.8.1.2 bokstav c) skal siste ledd lyde: 

«der faktoren F*2w,L er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy L, der virkningen av alt 

tilleggsutstyr er fjernet.» 

5) Nr. 2.3.8.2.1 bokstav b) skal lyde: 

«b) NEDC-kjøremotstandskoeffisienter dersom NEDC-tabellverdier ikke brukes 

For kjøretøyer som er konstruert for en største teknisk tillatt totalmasse på minst 3 000 kg, kan NEDC-kjøremot-

standskoeffisientene på anmodning fra produsenten bestemmes i samsvar med nr. 2.3.8.1.» 
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6) Nr. 2.3.8.2.2 skal lyde: 

«2.3.8.2.2. Bestemmelse av kjøremotstand for delvis oppbygde N1-kjøretøyer i samsvar med nr. 2.2 i vedlegg XII til 

forordning (EU) 2017/1151 

For et delvis oppbygd N1-kjøretøy der kjøremotstanden for det representative kjøretøyet er bestemt i samsvar 

med nr. 2.2 i vedlegg XII og nr. 5.1 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, skal 

NEDC-kjøremotstanden som skal brukes som inndata til simuleringene med korrelasjonsverktøyet, 

bestemmes som følger: 

𝐹0𝑛,𝑅 = 𝑇0𝑛,𝑅 + (
𝐹0𝑊,𝐿 − 𝐴𝑊,𝐿 + 𝐹0𝑊,𝐻 − 𝐴𝑊,𝐻

2
) 

𝐹1𝑛,𝑅 =
𝐹1𝑊,𝐿 − 𝐵𝑊,𝐿 + 𝐹1𝑊,𝐻 − 𝐵𝑊,𝐻

2
 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝑇2𝑛,𝑅 + (
𝐹2𝑊,𝐿 − 𝐶𝑊,𝐿 + 𝐹2𝑊,𝐻 − 𝐶𝑊,𝐻

2
) 

der 

F0n,R, F1n,R, F2n,R er NEDC-kjøremotstandskoeffisientene for det representative kjøretøyet, 

T0n,R, T2n,R er koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for det representative kjøretøyet 

bestemt i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, 

AW,L/H, BW,L/H, CW,L/H er rulledynamometerkoeffisientene for kjøretøyet som brukes til å forberede 

rulledynamometeret i samsvar med nr. 7 og 8 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151. 

Ved fysisk kjøretøyprøving skal prøvingen utføres med koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for 

kjøretøy R bestemt i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83.» 

7) Nytt nr. 2.3.8.3a skal lyde: 

«2.3.8.3a. Utvidelser av utslippsgodkjenninger gitt i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

Dersom en utslippsgodkjenning i henhold til forordning (EU) 2017/1151 utvides fordi nye kjøretøyer legges 

til CO2-interpolasjonsfamilien med NEDC CO2-utslipp som er høyere enn for kjøretøy H, eller lavere enn for 

kjøretøy L, får følgende bestemmelser anvendelse med henblikk på korrelasjon: 

a) Dersom differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L i interpolasjonsfamilien er lik eller større enn 

5 g CO2/km, kan NEDC-interpolasjonslinjen for denne familien utvides, forutsatt at NEDC-CO2-

utslippene bestemt i henhold til nr. 3 på grunnlag av inndata fra WLTP-kjøretøyprøvingen nevnt i  

nr. 3.1.1 i vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151, er like store eller lavere enn CO2-utslippene bestemt 

på grunnlag av NEDC-interpolasjonslinjen. 

b) Dersom differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L er mindre enn 5 g CO2/km, kan ikke 

interpolasjonslinjen utvides. 

For bokstav a) skal referanseverdiene for CO2-utslipp bestemmes uten utvelgingen nevnt i nr. 3.1.1.2 og 

3.2.6. 

For bokstav b), eller dersom referanseverdiene for CO2-utslipp nevnt i bokstav a) er høyere enn 

interpolasjonslinjen, skal NEDC-kjøretøy H og L bestemmes i samsvar med nr. 2 og 3 i dette vedlegg. 

Bokstav a) får anvendelse med hensyn til nye utvidelser for nye typer som gis fra 1. januar 2019, eller før 

nevnte dato på produsentens anmodning.» 

8) I tabell 1 i nr. 2.4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 66 skal teksten i første kolonne lyde: 

«Interpolasjonsfamiliens identifikasjonsnummer»  
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b) Nytt nr. 68 skal lyde: 

«68 Antall sylindrer — Produsentens erklæring Antall (angis senest fra 1. januar 2019)» 

9) I nr. 3.1.1.1 bokstav c) skal punkt i) lyde: 

«i) interpolasjonsfamiliens identifikasjonsnummer,»  

10) I nr. 3.1.4 skal første ledd lyde: 

«For delvis oppbygde N1-kjøretøyer skal den simulerte NEDC-prøvingen av det representative kjøretøyet (kjøretøy RMSV) 

utføres ved hjelp av korrelasjonsverktøyet og de relevante inndataene registrert i matrisen nevnt i nr. 2.4 for kjøretøy H 

eller L med det syklusenergibehovet som ligger nærmest det som er bestemt for det representative kjøretøyet i samsvar 

med nr. 4.2.1.5.» 

11) I nr. 3.3.1 skal definisjonen i siste ledd lyde: 

«CO2,AF,H er justeringsfaktoren for kjøretøy H beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i samsvar 

med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultater nevnt i nr. 3.1.2 eller eventuelt 

resultatet av den fysiske målingen.» 

12) I nr. 3.3.2 skal definisjonen i siste ledd lyde: 

«CO2,AF,L er justeringsfaktoren for kjøretøy L beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i samsvar 

med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultater nevnt i nr. 3.1.3 eller eventuelt 

resultatet av den fysiske målingen.» 

13) I nr. 3.3.3 skal definisjonen i siste ledd lyde: 

«CO2,AF,R er justeringsfaktoren for kjøretøy RMSV beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien bestemt i 

samsvar med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultater nevnt i nr. 3.1.3 eller 

eventuelt resultatet av den fysiske målingen.» 

14) Nr. 4.2.1.4 skal lyde: 

«4.2.1.4. Beregning av kjøremotstand for et enkeltkjøretøy i en WLTP-interpolasjonsfamilie 

4.2.1.4.1. Kjøremotstandskoeffisienter utledet fra NEDC-kjøretøy H og L 

Kjøremotstandskoeffisientene F0,n, F1,n og F2,n for kjøretøy H og L bestemt i samsvar med nr. 2.3.8 benevnes 

som henholdsvis F0n,H, F1n,H og F2n,H og F0n,L, F1n,L og F2n,L. 

Kjøremotstandskoeffisientene f0n,ind, f1n,ind og f2n,ind for et enkeltkjøretøy skal beregnes i samsvar med 

følgende formel: 

Formel 1(a) 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹0𝑛 ∙
(𝑇𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑)

(𝑇𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐿)
 

For nye typegodkjenninger som med hensyn til utslipp gis fra 1. januar 2019, eller før nevnte dato på 

produsentens anmodning, skal kjøremotstandskoeffisientene beregnes i samsvar med følgende formel: 

Formel 1(b) 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹0𝑛 ∙
(𝑅𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑)

(𝑅𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑅𝑀𝑛,𝐿 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐿)
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Eller dersom (TMn,H · RRn,H – TMn,L · RRn,L) = 0, eller, dersom det er relevant, (RMn,H · RRn,H – RMn,L · RRn,L) 

= 0, skal formel 2 anvendes: 

Formel 2 

f0n,ind = F0n,H – ΔF0n 

f1n,ind = F1n,H 

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹2𝑛 ∙
(𝛥[𝐶𝑑 × 𝐴𝑓]𝐿𝐻,𝑛

− 𝛥[𝐶𝑑 × 𝐴𝑓]𝑖𝑛𝑑,𝑛
)

(𝛥[𝐶𝑑 × 𝐴𝑓]𝐿𝐻,𝑛
)

 

Eller dersom Δ[Cd × Af]LH,n = 0, skal formel 3 anvendes: 

Formel 3 

f2n,ind = F2n,H – ΔF2n 

der 

ΔF0,n = F0n,H – F0n,L 

ΔF2,n = F2n,H – F2n,L 

4.2.1.4.2. Kjøremotstandskoeffisienter utledet fra WLTP-kjøremotstandskoeffisienter for enkeltkjøretøyer 

Fra 1. januar 2019 for nye typegodkjenninger og fra 1. januar 2020 for alle nye kjøretøyer som tas i bruk, 

eller før nevnte dato på anmodning fra produsenten, skal NEDC-kjøremotstanden for et enkeltkjøretøy 

utledes fra WLTP-kjøremotstandskoeffisientene for kjøretøyet i følgende tilfeller: 

a) Dersom CO2-utslippsverdien, syklusenergibehovet eller noen av kjøremotstandskoeffisientene f0, f1 eller 

f2 beregnet i samsvar med nr. 4.2.1.4.1 skal ekstrapoleres fra NEDC-kjøretøy H eller L. 

b) Dersom kjøremotstandskoeffisientene for NEDC-kjøretøy H og L er utledet fra forskjellige kjøremot-

standsfamilier. 

c) Dersom enkeltkjøretøyet tilhører en kjøremotstandsfamilie som er forskjellig fra kjøremotstandsfamilien 

til NEDC-kjøretøy H og/eller L. 

d) Dersom enkeltkjøretøyet tilhører en kjøremotstandsmatrisefamilie. 

NEDC-kjøremotstandskoeffisientene skal, i tilfellene nevnt i bokstav a)–d), beregnes ved hjelp av formlene i 

nr. 2.3.8.1.1, der henvisninger til kjøretøy H skal anses som henvisninger til enkeltkjøretøyet. 

For bokstav a) kan CO2-ekstrapoleringen foretas bare dersom differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L er 

lik eller større enn 5 g CO2/km. Interpolasjonslinjen kan i så fall ekstrapoleres med høyst 3 g CO2/km over 

CO2-utslippene fra kjøretøy H eller under utslippene fra kjøretøy L. Dersom ekstrapoleringen overstiger 

3 g CO2/km, eller differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L er mindre enn 5 g CO2/km, skal produsenten 

bestemme en ny interpolasjonslinje for familien i samsvar med nr. 2 og 3 i dette vedlegg.» 

15) Nr. 4.2.1.6 utgår. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1002 

av 16. juli 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre og forenkle 

korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer i forordning (EU) 2017/1151(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 13 nr. 7 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av erfaringene fra gjennomføringen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2) og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153(3) har det vist seg at visse elementer i sistnevnte forordning bør endres. 

2) Det er nødvendig å supplere den eksisterende metoden for å definere sluttpunkter på interpolasjonslinjen som brukes til 

å beregne NEDC-CO2-utslippsverdien for et enkeltkjøretøy. Disse sluttpunktene, som representeres ved det 

prøvingskjøretøyet som har de høyeste CO2-utslippsverdiene, og prøvingskjøretøyet med de laveste verdiene, defineres 

slik at differansen mellom de to prøvingskjøretøyenes høyeste og laveste verdi er lik eller større enn 5 g CO2/km. 

3) For å unngå at enkeltkjøretøyenes CO2-utslippsverdier bestemmes på grunnlag av interpolasjonslinjer som ikke oppnår 

minstedifferansen, bør denne endringen tre i kraft umiddelbart. 

4) Dersom det benyttes matrisefamilier for kjøremotstand med sikte på typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 

2017/1151, bør beregningen av CO2-utslippsverdien for et enkeltkjøretøy som tilhører en slik familie, forenkles ved at 

kjøremotststandskoeffisientene som benyttes ved beregningen av NEDC-CO2-verdien, utledes fra enkeltkjøretøyets 

kjøremotstandskoeffisienter som fastsatt i forordning (EU) 2017/1151. 

5) For å sikre et pålitelig korrelasjonsresultat bør antall sylindrer tilføyes som inndata til korrelasjonsverktøyet. 

6) Anledningen bør også benyttes til å rette visse redaksjonelle feil i teksten. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 17.7.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonspa-

rametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 

2020/EØS/76/20 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende 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 16. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2.3.1 skal tredje ledd lyde: 

«MRO er massen i driftsferdig stand som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 443/2009 for kjøretøy 

H, L og R.» 

2) Nr. 2.3.8.1 skal lyde: 

«2.3.8.1. For WLTP-kjøremotstand som bestemmes i samsvar med nr. 1–4 og nr. 6 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

NEDC-kjøremotstandskoeffisientene skal beregnes i samsvar med formlene angitt i nr. 2.3.8.1.1 (for kjøretøy 

H) og nr. 2.3.8.1.2 (for kjøretøy L) og i samsvar med bokstav a) og b) nedenfor. 

Med mindre annet er angitt, skal formlene brukes både for simuleringer og fysiske kjøretøyprøvinger. 

Typegodkjenningsmyndigheten, eventuelt den tekniske instansen, skal kontrollere om vindtunnelanlegget nevnt 

i nr. 3.2.3.2.2.3 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 er egnet til nøyaktig å bestemme 

verdiene for Δ(Cd × Af). Dersom vindtunnelanlegget ikke er egnet, skal den høyeste luftmotstandsverdien 

anvendes for alle kjøretøyer i familien. 

a) WLTP-kjøremotstandskoeffisientene og prøvingsmasseverdiene i formlene i nr. 2.3.8.1.1 og 2.3.8.1.2 skal 

være dem som stammer fra kjøretøy H og L, som definert for interpolasjonsfamilien i samsvar med nr. 5 i 

delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

b) Uten hensyn til bokstav a) skal NEDC-kjøremotstandskoeffisientene, dersom syklusenergibehovet for 

WLTP-kjøretøy H og/eller L ikke samsvarer med henholdsvis høyeste eller laveste syklusenergibehov for 

NEDC-kjøretøy H og/eller L, bestemmes i samsvar med ett av følgende: 

i) På grunnlag av det enkeltkjøretøyet i interpolasjonsfamilien som har henholdsvis høyeste eller laveste 

NEDC-syklusenergibehov. 

ii) På grunnlag av kombinasjonen av henholdsvis høyeste eller laveste av hver av egenskapene som er 

relevante for kjøremotstand, dvs. luftmotstand, rullemotstand og masse, hos et hvilket som helst 

enkeltkjøretøy i interpolasjonsfamilien. 

Valget av framgangsmåte som fastsatt i punkt i) eller ii) skal gjøres av produsenten. 

Bokstav b) får, med hensyn til utslipp, anvendelse for nye typegodkjenninger som gis fra 1. januar 2019, 

eller før nevnte dato på produsentens anmodning.» 

3) I nr. 2.3.8.1.1 skal nytt første ledd lyde: 

«Dersom denne beregningsmetoden benyttes for et enkeltkjøretøy i samsvar med nr. 4.2.1.4.2, anvendes WLTP-

kjøremotstanden og prøvingsmassen som svarer til NEDC-enkeltkjøretøyet, der virkningen av tilleggsutstyr er fjernet.» 

4) I nr. 2.3.8.1.1 bokstav c) skal siste ledd lyde: 

«der faktoren F*2w,H er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy H, der virkningen av alt 

tilleggsutstyr er fjernet.» 

5) I nr. 2.3.8.1.2 bokstav c) skal siste ledd lyde: 

«der faktoren F*2w,L er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy L, der virkningen av alt 

tilleggsutstyr er fjernet.»  
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6) Nr. 2.3.8.2.1 bokstav b) skal lyde: 

«b) NEDC-kjøremotstandskoeffisienter dersom NEDC-tabellverdier ikke anvendes 

For kjøretøyer som er konstruert for en største teknisk tillatt totalmasse på minst 3 000 kg, kan NEDC-

kjøremotstandskoeffisientene på anmodning fra produsenten bestemmes i samsvar med nr. 2.3.8.1.» 

7) Nytt nr. 2.3.8.3 skal lyde: 

«2.3.8.3. Utvidelser av utslippsgodkjenninger gitt i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

Dersom en utslippsgodkjenning i henhold til forordning (EU) 2017/1151 utvides fordi nye kjøretøyer legges til 

CO2-interpolasjonsfamilien med NEDC-CO2-utslipp som er høyere enn for kjøretøy H, eller lavere enn for 

kjøretøy L, får følgende bestemmelser anvendelse med henblikk på korrelasjon: 

a) Dersom differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L i den berørte interpolasjonsfamilien er lik eller større 

enn 5g CO2/km, kan NEDC-interpolasjonslinjen for denne familien utvides, forutsatt at NEDC-CO2-

utslippene bestemt i henhold til nr. 3 i dette vedlegg på grunnlag av inndata fra WLTP-prøvingen nevnt i  

nr. 3.1.1 i vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151, er like store eller lavere enn CO2-utslippene bestemt på 

grunnlag av NEDC-interpolasjonslinjen. 

b) Dersom differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L er mindre enn 5g CO2/km, kan ikke interpolasjons-

linjen utvides. 

For bokstav a) skal referanseverdiene for CO2-utslipp bestemmes uten utvelgingen nevnt i nr. 3.1.1.2 og 3.2.6 i 

dette vedlegg. 

For bokstav b), eller dersom referanseverdiene for CO2-utslipp nevnt i bokstav a) er høyere enn den 

eksisterende interpolasjonslinjen, skal NEDC-kjøretøy H og L bestemmes i samsvar med nr. 2 og 3 i dette 

vedlegg. 

Bokstav a) får anvendelse med hensyn til utvidelser for nye typer som gis fra 1. januar 2019, eller før nevnte 

dato på produsentens anmodning.» 

8) I tabell 1 i nr. 2.4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 66 skal teksten i første kolonne lyde: 

«Interpolasjonsfamiliens identifikasjonsnummer» 

b) Nytt nr. 68 skal lyde: 

«68 Antall sylindrer — Produsentens erklæring Antall (angis senest fra 1. januar 2019)» 

9) I nr. 3.1.1.1 bokstav c) skal punkt i) lyde: 

«i) interpolasjonsfamiliens identifikasjonsnummer,» 

10) Nr. 3.3.4 utgår. 

11) Nr. 4.2.1.4 skal lyde: 

«4.2.1.4. Beregning av kjøremotstand for et enkeltkjøretøy i en WLTP-interpolasjonsfamilie 

4.2.1.4.1. Kjøremotstandskoeffisienter utledet fra NEDC-kjøretøy H og L 

Kjøremotstandskoeffisientene F0,n, F1,n og F2,n for kjøretøy H og L bestemt i samsvar med nr. 2.3.8 benevnes 

som henholdsvis F0n,H, F1n,H og F2n,H og F0n,L, F1n,L og F2n,L.  
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Kjøremotstandskoeffisientene f0n,ind, f1n,ind og f2n,ind for et enkeltkjøretøy skal beregnes i samsvar med følgende 

formel: 

Formel 1(a) 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹0𝑛 ∙
(𝑇𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑)

(𝑇𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑇𝑀𝑛,𝐿 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐿)
 

For nye typegodkjenninger som med hensyn til utslipp gis fra 1. januar 2019, eller før nevnte dato på 

produsentens anmodning, skal kjøremotstandskoeffisientene beregnes i samsvar med følgende formel: 

Formel 1(b) 

𝑓0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹0𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹0𝑛 ∙
(𝑅𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑)

(𝑅𝑀𝑛,𝐻 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐻 − 𝑅𝑀𝑛,𝐿 ∙ 𝑅𝑅𝑛,𝐿)
 

Eller dersom (TMn,H · RRn,H – TMn,L · RRn,L) = 0, eller, dersom det er relevant, (RMn,H · RRn,H – RMn,L · RRn,L) 

= 0, skal formel 2 anvendes: 

Formel 2 

f0n,ind = F0n,H – ΔF0n 

f1n,ind = F1n,H 

𝑓2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝐹2𝑛,𝐻 − 𝛥𝐹2𝑛 ∙
(𝛥[𝐶𝑑 × 𝐴𝑓]𝐿𝐻,𝑛

− 𝛥[𝐶𝑑 × 𝐴𝑓]𝑖𝑛𝑑,𝑛
)

(𝛥[𝐶𝑑 × 𝐴𝑓]𝐿𝐻,𝑛
)

 

Eller dersom Δ[Cd × Af]LH,n = 0, skal formel 3 anvendes: 

Formel 3 

f2n,ind = F2n,H – ΔF2n 

der 

ΔF0,n = F0n,H– F0n,L 

ΔF2,n = F2n,H– F2n,L 

4.2.1.4.2. Kjøremotstandskoeffisienter utledet fra WLTP-kjøremotstandskoeffisienter for enkeltkjøretøyer 

Fra 1. januar 2019 for nye typegodkjenninger og fra 1. januar 2020 for alle nye kjøretøyer som tas i bruk, eller 

før nevnte datoer på anmodning fra produsenten, skal NEDC-kjøremotstanden for et enkeltkjøretøy utledes fra 

WLTP-kjøremotstandskoeffisientene for kjøretøyet i følgende tilfeller: 

a) Dersom CO2-utslippsverdien, syklusenergibehovet eller noen av kjøremotstandskoeffisientene f0, f1 eller f2 

beregnet i samsvar med nr. 4.2.1.4.1 skal ekstrapoleres fra NEDC-kjøretøy H eller L. 

b) Dersom kjøremotstandskoeffisientene for NEDC-kjøretøy H og L er utledet fra forskjellige 

kjøremotstandsfamilier. 

c) Dersom enkeltkjøretøyet tilhører en kjøremotstandsfamilie som er forskjellig fra kjøremotstandsfamilien 

til NEDC-kjøretøy H og/eller L. 

d) Dersom enkeltkjøretøyet tilhører en kjøremotstandsmatrisefamilie. 

NEDC-kjøremotstandskoeffisientene skal, i tilfellene nevnt i bokstav a)–d), beregnes ved hjelp av formlene i 

nr. 2.3.8.1.1, der henvisninger til kjøretøy H skal anses som henvisninger til enkeltkjøretøyet. 
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For bokstav a) kan CO2-ekstrapoleringen foretas bare dersom differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L er 

lik eller større enn 5g CO2/km. Interpolasjonslinjen kan i så fall ekstrapoleres med høyst 3g CO2/km over CO2-

utslippene fra kjøretøy H eller under CO2-utslippene fra kjøretøy L. Dersom ekstrapoleringen overstiger 

3g CO2/km, eller differansen mellom NEDC-kjøretøy H og L er mindre enn 5g CO2/km, skal produsenten 

bestemme en ny interpolasjonslinje for interpolasjonsfamilien i samsvar med nr. 2 og 3 i dette vedlegg.» 

12) Nr. 4.2.1.4a utgår. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2018/1007 

av 25. april 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF med hensyn til listen over havner, og 

om oppheving av kommisjonsvedtak 2008/861/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF av 6. mai 2009 om statistiske oppgaver over transport av 

gods og passasjerer til sjøs(1), særlig artikkel 4 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Sammensetningen av sjøhavnsektoren i Unionen er endret etter vedtakelsen av kommisjonsvedtak 2008/861/EF(2), der 

en liste over havner som er kodet og klassifisert etter stat og havkystsone, er fastsatt med henblikk på gjennomføring av 

direktiv 2009/42/EF. 

2) Det er særlig endringer i medlemsstatenes havneinfrastruktur som betyr at det er viktig at listen over havner i vedtak 

2008/861/EF, ajourføres. 

3) Den ajourførte listen over havner som er kodet og klassifisert etter stat og havkystsone, bør vedtas gjennom en delegert 

rettsakt. Vedtak 2008/861/EF bør derfor oppheves. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Listen over havner som er kodet og klassifisert etter stat og havkystsone, er angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Vedtak 2008/861/EF oppheves. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 25. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 17.7.2018, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 141 av 6.6.2009, s. 29. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/861/EF av 29. oktober 2008 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske 

oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs (EUT L 306 av 15.11.2008, s. 66). 

2020/EØS/76/21 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 180 av 17.7.2018, s. 30–71.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1007&qid=1605601129323&from=en%20and%20only%20hyperlink%20the%20part%20as%20of%20%22EUT%22
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1709 

av 13. november 2018 

om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2020 om arbeidsulykker og  

andre arbeidsrelaterte helseproblemer med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til  

rådsforordning (EF) nr. 577/98(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 7a nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som framhevet i kommisjonsmeldingen om EUs strategiske ramme for helse og sikkerhet på arbeidsplassen  

2014–2020(2) er det nødvendig å forbedre kvaliteten på innsamlingen av statistiske opplysninger om arbeidsulykker og 

arbeidsrelaterte sykdommer, yrkesmessige eksponeringer og arbeidsrelaterte helseplager. En gjentakelse av 

tilleggsundersøkelsen om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, som ble gjennomført i 1999, 2007 og 

2013, bør gjøre det mulig å supplere opplysningene som ble innberettet av medlemsstatene i henhold til kommisjons-

forordning (EU) nr. 349/2011(3). En slik gjentakelse bør dessuten gi opplysninger om yrkesmessig eksponering for 

risikofaktorer knyttet til fysisk helse og psykisk velvære. 

2) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851(4) angis og beskrives områdene for spesialiserte opplysninger 

(«deltemaer») som bør tas med i tilleggsundersøkelsen for 2020 om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte 

helseproblemer. 

3) Kommisjonen bør angi de tekniske egenskapene, filtrene, kodene og fristen for oversending av data for tilleggsunder-

søkelsen om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2020 om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, 

filtrene og kodene som skal brukes, og fristen for innsending av resultatene til Kommisjonen er fastsatt i vedlegget. 

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 286 av 14.11.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 198/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) COM(2014) 332 endelig utgave av 6. juni 2014. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2011 av 11. april 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen med hensyn til statistikker over 

arbeidsulykker (EUT L 97 av 12.4.2011, s. 3). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851 av 14. juni 2016 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 

2019 til 2021 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 284 av 20.10.2016, s. 1). 

2020/EØS/76/22 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I dette vedlegg fastsettes de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte 

helseproblemer som skal gjennomføres i 2020, samt filtrene og kodene som skal brukes. Vedlegget inneholder også datoene for 

innsending av data til Kommisjonen. 

Frist for oversending av resultatene til Kommisjonen: 31. mars 2021. 

Filtre og koder som skal brukes ved innsending av data: som fastsatt i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008(1). 

Kolonner som er reservert for valgfri vekt, og som skal benyttes ved delutvalg eller frafall: Kolonnene 226–229 inneholder 

heltall, og kolonnene 230–231 inneholder desimaltall. 

1) Deltema «Arbeidsulykker» 

Filter: 15 ≤ AGE ≤ 74 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

ACCIDNUM  Antall arbeidsulykker i løpet av de siste tolv månedene (WSTATOR = 1,2) 

211  Arbeidsulykker som har ført til skade, og som har inntruffet i løpet 

av de tolv månedene før referanseuken 

eller (WSTATOR = 3-5 
og EXISTPR = 1 

 0 Ingen og YEARPR og 

 1 En MONTHPR er ikke 

 2 To eller flere tidligere enn 1 år 

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) før 

 Blank Svar mangler / Vet ikke referanseuken) 

    

ACCIDTYP  Type arbeidsulykke ACCIDNUM = 1,2 

212  Om den seneste arbeidsulykken var en trafikkulykke  

 1 Trafikkulykke  

 2 Annen ulykke enn trafikkulykke  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

ACCIDJOB  Arbeid forbundet med ulykken ACCIDNUM = 1,2 

213  Arbeid på tidspunktet da den seneste arbeidsulykken som førte til 

skade, inntraff 

 

 1 Nåværende hovedarbeidsforhold  

 2 Nåværende biarbeidsforhold  

 3 Seneste arbeidsforhold (bare for ikke-sysselsatte personer)  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2009, og bruk av 

delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler (EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57). 
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 4 Annet nåværende eller tidligere arbeidsforhold  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

ACCIDBRK  Varighet av fraværet fra jobben på grunn av arbeidsulykken ACCIDNUM = 1,2 

214-215  Antall kalenderdager – unntatt ulykkesdagen – i løpet av de tolv 

månedene før referanseuken da personen var arbeidsudyktig på 

grunn av den seneste arbeidsulykken som førte til skade 

 

 00 Fortsatt fraværende fordi vedkommende ennå ikke har kommet 

seg etter ulykken, men forventer å gjenoppta arbeidet senere 

 

 01 Forventer ikke å komme tilbake i arbeid som følge av denne 

ulykken 

 

 02 Intet fravær eller mindre enn en dag  

 03 Minst en dag, men mindre enn fire dager  

 04 Minst fire dager, men mindre enn to uker  

 05 Minst to uker, men mindre enn en måned  

 06 Minst en måned, men mindre enn tre måneder  

 07 Minst tre måneder, men mindre enn seks måneder  

 08 Minst seks måneder, men mindre enn ni måneder  

 09 Mellom ni og tolv måneder  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

2) Deltema «Arbeidsrelaterte helseproblemer» 

Filter: 15 ≤ AGE ≤ 74 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

HPROBNUM  Antall arbeidsrelaterte helseproblemer i løpet av de siste tolv 

månedene 

(WSTATOR = 1,2) 

eller 

216  Fysiske eller psykiske helseproblemer som rammet personen i 

løpet av de tolv månedene før referanseuken, og som er forårsaket 

eller forverret av arbeidet, med unntak av tidligere registrerte 

arbeidsulykker 

(WSTATOR = 3-5 og 
EXISTPR = 1) 

 0 Ingen  

 1 En  

 2 To eller flere  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

HPROBTYP  Type arbeidsrelatert helseproblem HPROBNUM = 1,2 

217-218  Den alvorligste typen helseproblem som er forårsaket eller 

forverret av arbeidet 

 

 00 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 

nakke, skuldre, armer eller hender 

 

 01 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 

hofter, knær, ben eller føtter 

 

 02 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker ryggen  

 03 Pustebesvær eller lungelidelser  

 04 Hudlidelser  

 05 Hørselsproblemer  

 06 Stress, depresjon eller angst  

 07 Hodepine og/eller irriterte øyne  

 08 Hjerte- og karsykdommer eller andre kretsløpsproblemer  

 09 Infeksjonssykdommer (virus, bakterier eller andre typer 

infeksjoner) 

 

 10 Problemer med mage, lever, nyrer eller fordøyelse  

 11 Andre typer helseproblemer  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

HPROBLIM  Helseproblem som begrenser de daglige aktivitetene HPROBNUM = 1,2 

219  Om det mest alvorlige helseproblemet som er forårsaket eller 

forverret av arbeidet, begrenser evnen til å utføre daglige 

aktiviteter på eller utenfor arbeidsplassen 

 

 0 Nei  

 1 Ja, til en viss grad  

 2 Ja, i stor grad  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

HPROBJOB  Arbeid forbundet med helseproblemet HPROBNUM = 1,2 

220  Arbeid som forårsaket eller forverret det mest alvorlige 

helseproblemet 

 

 1 Nåværende hovedarbeidsforhold  

 2 Nåværende biarbeidsforhold  

 3 Seneste arbeidsforhold (bare for ikke-sysselsatte personer)  

 4 Annet nåværende eller tidligere arbeidsforhold  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

HPROBBRK  Varighet av fraværet fra jobben på grunn av arbeidsrelaterte 

helseproblemer 

HPROBNUM = 1,2 

221-222  Antall kalenderdager i løpet av de tolv månedene før 

referanseuken da personen var arbeidsudyktig på grunn av det 

mest alvorlige helseproblemet som er forårsaket eller forverret av 

arbeidet 

 

 00 Fortsatt fraværende fordi vedkommende ennå ikke har kommet seg 

etter helseproblemet, men forventer å gjenoppta arbeidet senere 

 

 01 Forventer ikke å komme tilbake i arbeid som følge av dette 

helseproblemet 

 

 02 Intet fravær eller mindre enn en dag  

 03 Minst en dag, men mindre enn fire dager  

 04 Minst fire dager, men mindre enn to uker  

 05 Minst to uker, men mindre enn en måned  

 06 Minst en måned, men mindre enn tre måneder  

 07 Minst tre måneder, men mindre enn seks måneder  

 08 Minst seks måneder, men mindre enn ni måneder  

 09 Mellom ni og tolv måneder  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

3) Deltema «Risikofaktorer knyttet til fysisk helse og/eller psykisk velvære» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

    

PHYSRISK  Eksponering for risikofaktorer for fysisk helse WSTATOR = 1,2 

223-224  Eksponering på arbeidsplassen for en av følgende risikofaktorer 

som kan påvirke fysisk helse. Angi den faktoren som anses som 

den største risikoen for fysisk helse. 

 

 01 Hovedsakelig trøttende eller smertefulle stillinger  

 02 Hovedsakelig gjentatte hånd- eller armbevegelser  

 03 Hovedsakelig tunge løft  

 04 Hovedsakelig støy  

 05 Hovedsakelig kraftige vibrasjoner  

 06 Hovedsakelig kjemikalier, støv, damp, røyk eller gass  

 07 Hovedsakelig aktiviteter som krever sterk visuell konsentrasjon  

 08 Hovedsakelig å skli, snuble og falle  

 09 Hovedsakelig bruk av maskiner eller håndverktøy (unntatt kjøretøyer)  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 10 Hovedsakelig bruk av kjøretøyer (i forbindelse med arbeidet, 

unntatt på veien til og fra arbeidsplassen) 

 

 11 Hovedsakelig en annen vesentlig risikofaktor for fysisk helse  

 00 Ingen vesentlige risikofaktorer for fysisk helse  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  

    

MENTRISK  Eksponering for risikofaktorer for psykisk velvære WSTATOR = 1,2 

225  Eksponering på arbeidsplassen for en av følgende risikofaktorer 

som kan påvirke psykisk velvære. Angi den faktoren som anses 

som den største risikoen for psykisk velvære. 

 

 1 Hovedsakelig voldsomt tidspress eller stor arbeidsbyrde  

 2 Hovedsakelig vold eller trusler om vold  

 3 Hovedsakelig mobbing  

 4 Hovedsakelig dårlig kommunikasjon eller dårlig samarbeid i 

organisasjonen 

 

 5 Hovedsakelig håndtering av vanskelige kunder, pasienter, elever 

osv. 

 

 6 Hovedsakelig usikkerhet omkring arbeidsforholdet  

 7 Hovedsakelig manglende selvbestemmelse eller manglende 

innflytelse på arbeidstempoet eller arbeidsprosessene 

 

 8 Hovedsakelig en annen vesentlig risikofaktor for psykisk velvære  

 0 Ingen vesentlige risikofaktorer for psykisk velvære  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Blank Svar mangler / Vet ikke  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1798 

av 21. november 2018 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk  

over informasjonssamfunnet for referanseåret 2019(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 808/2004 ble det opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over informasjonssamfunnet. 

2) Det er nødvendig med gjennomføringstiltak for å fastsette hvilke data som skal oversendes for å utarbeide statistikken i 

modul 1: «Foretakene og informasjonssamfunnet» og modul 2: «Privatpersoner, husholdninger og informasjons-

samfunnet», og for å fastsette fristene for oversending av dataene. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Dataene som skal oversendes for å utarbeide europeisk statistikk over informasjonssamfunnet i henhold til artikkel 3 nr. 2 og 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004 i modul 1, «Foretakene og informasjonssamfunnet», og modul 2, «Privatpersoner, 

husholdninger og informasjonssamfunnet», er angitt i vedlegg I og II 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 21. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 22.11.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 199/2019 av 10. juli 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 143 av 30.4. 2004, s. 49. 

2020/EØS/76/23 
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VEDLEGG I 

Modul 1: Foretakene og informasjonssamfunnet 

A. Emner og deres kjennetegn 

1) Fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2019: 

a) IKT-systemer og bruken av disse i foretakene. 

b) Bruk av internett og andre elektroniske nettverk i foretakene. 

c) E-handel. 

d) E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter. 

e) IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter. 

f) Hindringer for å ta i bruk IKT, internett og andre elektroniske nettverk, e-handel og e-forretningsdrift. 

g) IKT-sikkerhet. 

2) Følgende kjennetegn skal samles inn for foretakene: 

a) IKT-systemer og bruken av disse i foretakene 

i) for alle foretak: 

— bruk av datamaskiner, 

ii) for foretak som bruker datamaskiner: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner i arbeidet (frivillig opplysning). 

b) Bruk av internett og andre elektroniske nettverk i foretakene 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— internettilgang, 

ii) for foretak med internettilgang: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner med tilgang til internett i arbeidet, 

— bruk av tale- eller videoanropsapplikasjoner via internett i arbeidet (frivillig opplysning), 

— internettilkopling: enhver type fast tilkopling, 

— internettilkopling: tilgang til bærbare enheter med mulighet for mobil tilkopling via mobiltelefonnettet til bruk i 

arbeidet, 

— har et nettsted (frivillig opplysning), 

— bruk av sosiale nettverk, ikke bare for betalte annonser, 

— bruk av foretaksblogger eller -mikroblogger, ikke bare for betalte annonser, 

— bruk av nettsteder for deling av multimedieinnhold, ikke bare for betalte annonser, 

— bruk av wiki-basert verktøy for utveksling av kunnskap, ikke bare for betalte annonser, 

iii) for foretak med enhver type fast tilkopling til internett: 

— høyeste nedlastingshastighet i henhold til avtale for den raskeste faste internettilkoplingen i MBit/s i intervallene 

[0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [> = 100], 

iv) for foretak som utstyrer sine ansatte med bærbare enheter med mulighet for mobil internettilkopling via 

mobiltelefonnettet til bruk i arbeidet: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som foretaket har utstyrt med en bærbar enhet med mulighet 

for tilkopling til internett via mobiltelefonnettet, til bruk i arbeidet,  
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v) for foretak som har et nettsted, opplysninger om følgende tjenester: 

— beskrivelse av varer eller tjenester, prislister (frivillig opplysning), 

— bestilling eller reservasjon via internett (frivillig opplysning), 

— mulighet for besøkende til å tilpasse eller utforme varer eller tjenester på nettet (frivillig opplysning), 

— sporing av eller status for bestillinger (frivillig opplysning), 

— brukertilpasset innhold på nettstedet for regelmessige/hyppige besøkende (frivillig opplysning), 

— lenker eller referanser til foretakets profiler i sosiale medier (frivillig opplysning), 

— bruk av opplysninger om besøkendes atferd på foretakets nettsted, blant annet klikk eller leste poster, til f.eks. 

reklame eller forbedring av kundetilfredsheten (frivillig opplysning), 

vi) for foretak som bruker sosiale medier (ikke bare for betalte annonser), særlig sosiale nettverk, foretaksblogger eller  

-mikroblogger, nettsteder for deling av multimedieinnhold eller wiki-baserte verktøy for utveksling av kunnskap: 

— bruk av sosiale medier for å utvikle foretakets image eller markedsføre produkter, f.eks. reklame eller 

produktlansering, 

— bruk av sosiale medier for å innhente eller følge opp kundenes meninger, vurderinger eller spørsmål, 

— bruk av sosiale medier for å gi kundene mulighet til å delta i utvikling eller innovasjon av varer eller tjenester, 

— bruk av sosiale medier for å samarbeide med forretningspartnere (f.eks. leverandører) eller andre organisasjoner 

(f.eks. offentlige myndigheter eller ikke-statlige organisasjoner), 

— bruk av sosiale medier for å rekruttere nye medarbeidere, 

— bruk av sosiale medier for å utveksle synspunkter, meninger eller kunnskap innenfor foretaket. 

c) E-handel 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller apper (nettsalg) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via EDU-meldinger (EDU-salg) i foregående kalenderår, 

ii) for foretak som har mottatt bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller apper i foregående kalenderår: 

— verdi av omsetningen fra e-handelsalg, uttrykt i absolutte tall eller som en prosentdel av den samlede 

omsetningen, som følge av bestillinger mottatt via et nettsted eller apper i foregående kalenderår, 

— prosentdel av omsetning fra bestillinger mottatt via et nettsted eller apper, fordelt på salg til privatkunder 

(Business to Consumers, B2C) og salg til andre foretak (Business to Business, B2B) og til offentlige myndigheter 

(Business to Government, B2G) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via foretakets eget nettsted eller egne apper (herunder morforetaks 

eller tilknyttede foretaks nettsteder eller apper samt ekstranett) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller apper på en e-markedsplass brukt av flere foretak 

til handel med varer i foregående kalenderår, 

— prosentdel av omsetning fra bestillinger mottatt via et nettsted eller apper, fordelt på bestillinger mottatt via 

foretakets eget nettsted eller egne apper (herunder morforetaks eller tilknyttede foretaks nettsteder eller apper 

samt ekstranett) og bestillinger via et nettsted eller apper på en e-markedsplass brukt av flere foretak til handel 

med varer i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger fra kunder via et nettsted eller apper etter opprinnelsessted: innenlands, i foregående 

kalenderår,  
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— mottak av bestillinger fra kunder via et nettsted eller apper etter opprinnelsessted: andre medlemsstater, i 

foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger fra kunder via et nettsted eller apper etter opprinnelsessted: resten av verden, i foregående 

kalenderår, 

— prosentdel av omsetningen fra bestillinger mottatt via et nettsted eller apper i foregående kalenderår, fordelt på 

opprinnelsessted: innenlands, andre medlemsstater og resten av verden (frivillig opplysning), 

iii) for foretak som har mottatt bestillinger på varer eller tjenester via EDU-meldinger i foregående kalenderår: 

— verdi av omsetningen fra e-handelsalg, uttrykt i absolutte tall eller som en prosentdel av den samlede 

omsetningen, som følge av bestillinger mottatt via EDU-meldinger i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger fra kunder via EDU-meldinger etter opprinnelsessted: innenlands, i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger fra kunder via EDU-meldinger etter opprinnelsessted: andre medlemsstater, i foregående 

kalenderår, 

— mottak av bestillinger fra kunder via EDU-meldinger etter opprinnelsessted: resten av verden, i foregående 

kalenderår. 

d) E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— bruk av ERP-programvare (programvare for ressursplanlegging i foretak) for å utveksle opplysninger mellom ulike 

funksjonsområder, 

— bruk av CRM-programvare (Customer Relationship Management) som muliggjør innhenting og lagring av 

opplysninger om foretakets kunder og gjør dem tilgjengelige for andre forretningsfunksjoner i foretaket, 

— bruk av CRM-programvare som muliggjør analyse av opplysninger om kundene i markedsføringsøyemed. 

e) IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— ansatte IKT-spesialister (frivillig opplysning), 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for IKT-spesialister i foregående 

kalenderår (frivillig opplysning), 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for andre ansatte i foregående 

kalenderår (frivillig opplysning), 

— rekruttering eller forsøk på rekruttering av IKT-spesialister i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— utførelse av IKT-oppgaver (f.eks. vedlikehold av IKT-infrastruktur, støttetjenester for kontorprogramvare, 

utvikling av eller støttetjenester for programvare/systemer og/eller nettløsninger for virksomhetsstyring, sikkerhet 

og datasikring) utført av egne ansatte (herunder ansatte i morforetak eller tilknyttede foretak) i foregående 

kalenderår (frivillig opplysning), 

— utførelse av IKT-oppgaver (f.eks. vedlikehold av IKT-infrastruktur, støttetjenester for kontorprogramvare, 

utvikling av eller støttetjenester for programvare/systemer og/eller nettløsninger for virksomhetsstyring, sikkerhet 

og datasikring) utført av eksterne leverandører i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

ii) for foretak som bruker datamaskiner, og som har rekruttert eller har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i foregående 

kalenderår: 

— ledige IKT-spesialiststillinger som var vanskelig å besette (frivillig opplysning).  
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f) Hindringer for å ta i bruk IKT, internett og andre elektroniske nettverk, e-handel og e-forretningsdrift 

i) for foretak som har mottatt bestillinger fra kunder i andre medlemsstater via et nettsted eller apper i foregående 

kalenderår: opplysninger om følgende problemer ved salg til andre medlemsstater: 

— høye kostnader ved levering eller retur av produkter, 

— vanskeligheter med å løse klager og tvister, 

— tilpasning av produktmerking ved salg til andre medlemsstater, 

— manglende språkkunnskaper vanskeliggjør kommunikasjon med kunder i andre medlemsstater, 

— restriksjoner pålagt av foretakets forretningspartnere ved salg til visse medlemsstater. 

g) IKT-sikkerhet 

i) for foretak som bruker datamaskiner: 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: autentisering med sterke passord, 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: holde programvaren oppdatert (herunder operativsystemer), 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: brukeridentifisering og -autentisering via biometriske metoder innført av 

foretaket, 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: krypteringsteknikker for data, dokumenter eller e-post, 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: reservekopiering til et annet sted (herunder reservekopiering til skyen), 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: kontroll av nettverkstilgang (styring av enheters og brukeres tilgang til 

foretakets nettverk), 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: VPN (virtuelt privat nettverk; utvider det private nettverket til et offentlig 

nettverk for å muliggjøre sikker utveksling av data via offentlige nettverk), 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: lagring av loggfiler som skal brukes til analyse etter sikkerhetshendelser, 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: IKT-risikovurdering, dvs. regelmessig vurdering av sannsynligheten for og 

følgene av IKT-sikkerhetshendelser, 

— benyttet som et IKT-sikkerhetstiltak: IKT-sikkerhetstester, f.eks. utføring av inntrengingstester, testing av 

sikkerhetsvarslingssystemer, gjennomgåelse av sikkerhetstiltak, testing av reservekopieringssystemer, 

— gjøre ansatte bevisste på sine forpliktelser med hensyn til IKT-sikkerhetsspørsmål gjennom frivillig opplæring eller 

internt tilgjengelige opplysninger (f.eks. opplysninger på intranettet), 

— gjøre ansatte bevisste på sine forpliktelser med hensyn til IKT-sikkerhetsspørsmål gjennom obligatoriske 

opplæringskurs eller gjennomgang av obligatorisk materiale, 

— gjøre ansatte bevisste på sine forpliktelser med hensyn til IKT-sikkerhetsspørsmål ved hjelp av en kontrakt (f.eks. 

en arbeidsavtale), 

— IKT-sikkerhetsrelaterte aktiviteter, f.eks. sikkerhetstesting, IKT-sikkerhetsopplæring, løsning av IKT-sikkerhets-

hendelser (unntatt oppgraderinger av ferdigpakket programvare), utført av foretakets egne ansatte (herunder ansatte 

i morforetak eller tilknyttede foretak), 

— IKT-sikkerhetsrelaterte aktiviteter, f.eks. sikkerhetstesting, IKT-sikkerhetsopplæring, løsning av IKT-sikkerhets-

hendelser (unntatt oppgraderinger av ferdigpakket programvare), utført av eksterne leverandører, 

— tilgang til dokumenter om tiltak, praksis eller framgangsmåter knyttet til IKT-sikkerhet, 

— problemer opplevd minst én gang i foregående kalenderår på grunn av IKT-relaterte hendelser: utilgjengelige IKT-

tjenester, f.eks. tjenestenektangrep, løsepengevirusangrep, maskinvare- eller programvaresvikt, unntatt mekaniske 

feil, tyveri, 
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— problemer opplevd minst én gang i foregående kalenderår på grunn av IKT-relaterte hendelser: ødelagte eller 

skadde data, f.eks. på grunn av skadeprogramvare eller uautorisert inntrenging, maskinvare- eller program-

varesvikt, 

— problemer opplevd minst én gang i foregående kalenderår på grunn av IKT-relaterte hendelser: utlevering av 

fortrolige opplysninger, f.eks. som følge av inntrenging, pharming-angrep, phishing-angrep, handlinger utført av 

foretakets egne ansatte (tilsiktede eller utilsiktede), 

— tilgang til forsikring mot IKT-sikkerhetshendelser, 

ii) for foretak som har dokumenter om tiltak, praksis eller framgangsmåter knyttet til IKT-sikkerhet: 

— dokumenter om tiltak, praksis eller framgangsmåter knyttet til IKT-sikkerhet i foretaket som omhandler: styring av 

tilgangsrettigheter for bruk av IKT, f.eks. datamaskiner, nettverk (frivillig opplysning), 

— dokumenter om tiltak, praksis eller framgangsmåter knyttet til IKT-sikkerhet i foretaket som omhandler: lagring, 

sikring, tilgang til eller behandling av data (frivillig opplysning), 

— dokumenter om tiltak, praksis eller framgangsmåter knyttet til IKT-sikkerhet i foretaket som omhandler: 

framgangsmåter eller regler for å forhindre eller håndtere sikkerhetshendelser, f.eks. pharming-angrep, phishing-

angrep, løsepengevirusangrep (frivillig opplysning), 

— dokumenter om tiltak, praksis eller framgangsmåter knyttet til IKT-sikkerhet i foretaket som omhandler: ansvar, 

rettigheter og plikter for ansatte på IKT-området, f.eks. bruk av e-post, mobilt utstyr, sosiale medier (frivillig 

opplysning), 

— dokumenter om tiltak, praksis eller framgangsmåter knyttet til IKT-sikkerhet i foretaket som omhandler: opplæring 

av ansatte i sikker bruk av IKT (frivillig opplysning), 

— siste fastsettelse eller gjennomgåelse av foretakets dokumenter om tiltak, praksis eller framgangsmåter knyttet til 

IKT-sikkerhet (f.eks. risikovurdering, vurdering av IKT-sikkerhetshendelser): i løpet av de siste tolv månedene, for 

mer enn tolv måneder og opp til 24 måneder siden, for mer enn 24 måneder siden. 

3) Følgende bakgrunnsopplysninger skal innhentes fra alle foretak eller fra alternative kilder: 

— foretakets økonomiske hovedvirksomhet i foregående kalenderår, 

— gjennomsnittlig antall ansatte i foregående kalenderår, 

— samlet omsetning eks. mva. i foregående kalenderår. 

B. Dekning 

Opplysningene angitt under A nr. 2 og 3 skal samles inn for følgende foretakskategorier: 

1) Økonomisk virksomhet: foretak klassifisert etter følgende kategorier i NACE Rev. 2: 

Kategori i NACE Rev. 2 Beskrivelse 

Næringshovedområde C Industri 

Næringshovedområde D, E Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- og 

renovasjonsvirksomhet 

Næringshovedområde F Bygge- og anleggsvirksomhet 

Næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av motorvogner 

Næringshovedområde H Transport og lagring 

Næringshovedområde I Overnattings- og serveringsvirksomhet 

Næringshovedområde J Informasjon og kommunikasjon 

Næringshovedområde L Omsetning og drift av fast eiendom 

Næring 69–74 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 

Næringshovedområde N Forretningsmessig tjenesteyting 

Næringshovedgruppe 95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr 
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2) Foretakets størrelse: foretak med ti eller flere ansatte. Opplysninger om foretak med færre enn ti ansatte er frivillig. 

3) Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium. 

C. Referanseperiode 

Referanseperioden er 2018 for kjennetegn som viser til foregående kalenderår. Referanseperioden er 2019 for de andre 

kjennetegnene. 

D. Inndeling av data 

Følgende bakgrunnsdata skal samles inn for emnene og deres kjennetegn oppført under del A nr. 2: 

1) Inndeling etter økonomisk virksomhet i henhold til følgende aggregater i NACE Rev. 2: 

NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av nasjonale aggregater 

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 

19 + 20 + 21 + 22 + 23 

24 + 25 

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 

35 + 36 + 37 + 38 + 39 

41 + 42 + 43 

45 + 46 + 47 

47 

49 + 50 + 51 + 52 + 53 

55 

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 

68 

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1 

 

NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av europeiske aggregater 

10 + 11 + 12 

13 + 14 + 15 

16 + 17 + 18 

26 

27 + 28 

29 + 30 

31 + 32 + 33 

45 

46 

55 + 56 

58 + 59 + 60 

61 

62 + 63 

77 + 78 + 80 + 81 + 82 

79 

95.1 
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2) Inndeling etter størrelsesklasse: Dataene skal deles inn etter følgende størrelsesklasser ut fra antall ansatte: 

Størrelsesklasse 

10 eller flere ansatte 

10–49 ansatte 

50–249 ansatte 

250 eller flere ansatte 

Dersom dataene er omfattet, skal de deles inn etter følgende tabell: 

Størrelsesklasse 

0–9 ansatte (frivillig opplysning) 

2–9 ansatte (frivillig opplysning) 

0–1 ansatte (frivillig opplysning) 

E. Periodisitet 

Dataene angitt i dette vedlegget skal leveres én gang for 2019. 

F. Frister for oversending av resultater 

1) De aggregerte dataene som er nevnt i artikkel 6 og i nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004, og som eventuelt er 

merket som fortrolige eller upålitelige, skal sendes til Eurostat innen 5. oktober 2019. Innen denne datoen skal datasettet 

være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2019. 

3) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 5. november 2019. 

4) Data og metadata skal sendes til Eurostat ved hjelp av den sentrale dataportalen i samsvar med utvekslingsstandarden angitt 

av Eurostat. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen som Eurostat har 

fastsatt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Modul 2: Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet 

A. Emner og deres kjennetegn 

1) Fra listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2019: 

a) Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT. 

b) Privatpersoners og/eller husholdningers bruk av internett og andre elektroniske nettverk til forskjellige formål. 

c) IKT-sikkerhet og -tillit. 

d) IKT-kompetanse og -ferdigheter. 

e) Hindringer for å ta i bruk IKT og internett. 

f) Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av informasjon og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning). 

g) Tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til internett eller andre nettverk overalt og til enhver 

tid (allmenn tilgang). 

2) Følgende kjennetegn skal samles inn: 

a) Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT 

i) for alle husholdninger: 

— tilgang til internett hjemme (uansett utstyr), 

ii) for husholdninger med internettilgang: 

— internettilkopling: fast bredbåndstilkopling, 

— internettilkopling: mobil bredbåndstilkopling (via mobiltelefonnett med minst 3G), 

— internettilkopling: oppringt tilkopling over vanlig telefonlinje eller ISDN (frivillig opplysning), 

— internettilkopling: mobil smalbåndstilkopling (via mobiltelefonnett med under 3G) (frivillig opplysning). 

b) Privatpersoners og/eller husholdningers bruk av internett til forskjellige formål 

i) for alle privatpersoner: 

— når ble internett sist brukt på et hvilket som helst sted med hvilket som helst utstyr: i løpet av de siste tre 

månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri brukt internett, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte har internett i gjennomsnitt vært i bruk i løpet av de siste tre månedene: hver dag eller nesten hver dag, 

minst én gang i uken (men ikke hver dag), mindre enn én gang i uken, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å sende eller motta e-post, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene til anrop (herunder videoanrop) via internett, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å delta i sosiale nettverk (opprette 

brukerprofil, skrive meldinger eller andre bidrag), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for direktemeldinger (utveksling av 

meldinger), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lese nyheter, aviser eller tidsskrifter på 

nettet, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter helseinformasjon (f.eks. om 

skade, sykdom, ernæring, bedre helse), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter informasjon om varer eller 

tjenester,  
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— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å skrive kommentarer om 

samfunnsspørsmål eller politiske spørsmål på nettsteder (f.eks. blogger, sosiale nettverk), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å delta i høringer eller avstemninger om 

samfunnsspørsmål eller politiske spørsmål på nettet (f.eks. byplanlegging, underskriftskampanjer), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter arbeid eller sende jobbsøknad, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å laste opp egenprodusert innhold (som 

tekst, fotografier, musikk, videoer, programvare) til et nettsted for deling, 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å høre på musikk (f.eks. nettradio, 

musikkstrømming) (frivillig opplysning), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å selge varer eller tjenester (f.eks. på 

auksjon), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å benytte nettbank, 

— samhandling via internett i løpet av de siste tre månedene med husholdningsutstyr eller husholdningsapparater 

(f.eks. termostat, lyspære, robotstøvsuger eller sikkerhetssystem) (frivillig opplysning), 

— bruk av lagringsplass på internett (nettsky) til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lagre 

dokumenter, bilder, musikk, video eller andre filer, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdanningsmessige, 

yrkesmessige eller private formål ved hjelp av et nettbasert kurs, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdanningsmessige, 

yrkesmessige eller private formål ved hjelp av annet nettbasert undervisningsmateriell enn et fullstendig kurs, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdanningsmessige, 

yrkesmessige eller private formål gjennom kommunikasjon med lærere eller studenter via nettsider eller portaler 

til undervisningsbruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre andre læringsaktiviteter til utdannings-

messige, yrkesmessige eller private formål (frivillig opplysning), 

— bruk av et nettsted eller en app i løpet av de siste tolv månedene for å bestille overnatting (f.eks. rom, leilighet, 

hus, feriehus) fra en annen privatperson: fra dedikerte formidlingsnettsteder eller -apper, fra andre nettsteder eller 

apper (herunder sosiale nettverk), ikke brukt, 

— bruk av et nettsted eller en app i løpet av de siste tolv månedene for å bestille transporttjenester (f.eks. biler) fra 

en annen privatperson: fra dedikerte formidlingsnettsteder eller -apper, fra andre nettsteder eller apper (herunder 

sosiale nettverk), ikke brukt, 

— bruk av dedikerte formidlingsnettsteder eller -apper i løpet av de siste tolv månedene for å finne lønnet arbeid 

(unntatt arbeidsformidlingsbyråers nettsteder): som viktigste inntektskilde, som en ekstra inntektskilde, ikke 

brukt, 

— bruk av internett (unntatt e-post) i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller fornye forsikringspoliser, også 

poliser som tilbys som en pakke sammen med andre tjenester, til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

— bruk av internett (unntatt e-post) i løpet av de siste tre månedene for å ta opp lån eller boliglån eller ordne 

bankkreditt eller kreditt fra andre finansinstitusjoner til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

— bruk av internett (unntatt e-post) i løpet av de siste tre månedene for å kjøpe eller selge aksjer, obligasjoner, fond 

eller andre investeringstjenester til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

iii) for privatpersoner som har brukt internett hver dag eller nesten hver dag i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av internett flere ganger om dagen,  
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iv) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— seneste kjøp eller bestilling av varer eller tjenester til privat bruk via internett (ved bruk av nettsteder eller apper, 

unntatt bestillinger via e-post som er skrevet manuelt, tekstmelding (SMS) eller multimediemelding (MMS)) og 

med hvilket som helst utstyr: i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer enn 

ett år siden, aldri kjøpt eller bestilt noe via internett, 

v) for privatpersoner som i løpet av de siste tre månedene har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av varer 

eller tjenester): 

— antall ganger varer eller tjenester ble kjøpt eller bestilt til privat bruk via internett i løpet av de siste tre 

månedene: antall ganger eller i størrelsesklassene 1–2 ganger, 3–5 ganger, 6–10 ganger, mer enn 10 ganger, 

— samlet verdi av varer eller tjenester (unntatt aksjer eller andre finansielle tjenester) som er kjøpt eller bestilt til 

privat bruk på internett i løpet av de siste tre månedene: beløp i euro eller i størrelsesklassene under 50 euro,  

50 euro til under 100 euro, 100 euro til under 500 euro, 500 euro til under 1 000 euro, 1 000 euro eller over, 

ukjent, 

vi) for privatpersoner som i løpet av de siste tolv månedene har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av varer 

eller tjenester): 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille matvarer eller dagligvarer til privat 

bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille husholdningsartikler (f.eks. møbler, 

leker, men unntatt forbrukerelektronikk) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille legemidler til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille klær eller sportsartikler til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille maskinvare til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille elektronisk utstyr (herunder kameraer) 

til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille telekommunikasjonstjenester (f.eks. 

TV- eller bredbåndsabonnement, abonnement for fasttelefon eller mobiltelefon, påfylling av forhåndsbetalte 

telefonkort) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille ferieinnkvartering (f.eks. hotell) til 

privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille andre reiserelaterte tjenester (f.eks. 

reisebilletter, leiebil) til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille billetter til arrangementer til privat 

bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille filmer eller musikk til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille bøker, tidsskrifter eller aviser til privat 

bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille e-læringsmateriell til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille programvare til videospill, annen 

programvare og programvareoppgraderinger til privat bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille andre varer eller tjenester til privat 

bruk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat bruk, 

etter opprinnelsessted: innenlandske selgere, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat bruk, 

etter opprinnelsessted: selgere fra andre medlemsstater,  
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— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat bruk, 

etter opprinnelsessted: selgere fra resten av verden, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller bestille varer eller tjenester til privat bruk, 

etter opprinnelsessted: selgere med ukjent opprinnelsesstat, 

vii) for privatpersoner som har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av varer eller tjenester) i løpet av de siste 

tolv månedene for å kjøpe eller bestille filmer, musikk, bøker, tidsskrifter, aviser, programvare til videospill, annen 

programvare og programvareoppgraderinger: 

— filmer eller musikk gjennom nedlasting eller tilgang via nettsteder eller apper i løpet av de siste tolv månedene, til 

privat bruk, 

— e-bøker gjennom nedlasting eller tilgang via nettsteder eller apper i løpet av de siste tolv månedene, til privat 

bruk, 

— e-tidsskrifter eller e-aviser gjennom nedlasting eller tilgang via nettsteder eller apper i løpet av de siste tolv 

månedene, til privat bruk, 

— programvare (herunder data- og videospill og programvareoppgraderinger) gjennom nedlasting eller tilgang via 

nettsteder eller apper i løpet av de siste tolv månedene, til privat bruk, 

— filmer, musikk, e-bøker, e-tidsskrifter, e-aviser eller programvare ikke gjennom nedlasting eller tilgang via 

internett i løpet av de siste tolv månedene, til privat bruk (frivillig opplysning). 

c) IKT-sikkerhet og -tillit 

i) for husholdninger uten tilgang til internett hjemme, angi årsaken til dette: 

— betenkeligheter med hensyn til personvern eller sikkerhet, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— sikkerhetsrelaterte problemer ved bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: bedragersk 

bruk av kreditt- eller debetkort, 

— sikkerhetsrelaterte problemer ved bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: tap av 

dokumenter, bilder eller andre data på grunn av virus eller andre infeksjoner (f.eks. ormer eller trojanske hester), 

— sikkerhetsrelaterte problemer ved bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: misbruk av 

personopplysninger som er tilgjengelig på internett, noe som f.eks. har ført til diskriminering, trakassering, 

mobbing, 

— sikkerhetsrelaterte problemer ved bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: egen konto 

til sosiale nettverk eller til e-post er blitt hacket, og innhold er blitt publisert eller sendt uten eierens viten, 

— sikkerhetsrelaterte problemer ved bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: 

identitetstyveri på nettet (noen har stjålet oppgavegiverens personopplysninger og gir seg ut for å være 

ham/henne, f.eks. kjøper varer i oppgavegiverens navn), 

— sikkerhetsrelaterte problemer ved bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: mottatt 

falske meldinger («phishing»), 

— sikkerhetsrelaterte problemer ved bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: 

omdirigering til falske nettsteder hvor det bes om personopplysninger («pharming»), 

— sikkerhetsrelaterte problemer ved bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: barn har 

fått tilgang til upassende nettsider (frivillig opplysning), 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å bestille eller kjøpe varer eller 

tjenester via internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å bruke nettbank til private formål via 

internett i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å oppgi personopplysninger til sosiale 

eller profesjonelle nettverkstjenester til private formål via internett i løpet av de siste tolv månedene,  
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— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å kommunisere med offentlige 

tjenester eller offentlige myndigheter til private formål via internett i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å laste ned programvare eller apper, 

musikk, videofiler, spill eller andre datafiler til private formål via internett i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å bruke internett via offentlige 

trådløse nett til private formål via internett i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for andre aktiviteter til private formål via 

internett i løpet av de siste tolv månedene (frivillig opplysning), 

— opprettelse av reservekopier av egne filer (f.eks. dokumenter eller bilder) på en ekstern lagringsenhet eller på en 

lagringsplass på internett (skytjenester) til private formål: reservekopifiler opprettes automatisk eller manuelt, 

reservekopifiler opprettes ikke, oppgavegiver vet ikke, 

iii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene, men ikke til e-handel (kjøp eller bestilling 

av varer eller tjenester), angi hindringer for e-handel: 

— betenkeligheter med hensyn til betalingssikkerhet eller personvern (f.eks. utlevering av kredittkortopplysninger 

eller personopplysninger via internett), 

iv) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene og vært utsatt for identitetstyveri på nettet, 

mottatt falske meldinger eller blitt omdirigert til falske nettsider hvor det bes om personopplysninger, ved bruk av 

internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: 

— økonomisk tap i løpet av de siste tolv månedene som følge av identitetstyveri, mottak av falske meldinger eller 

omdirigering til falske nettsider, 

v) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheters nettsteder eller apper til 

private formål i løpet av de siste tolv månedene, selv om det var behov for å sende inn offentlige skjemaer, angi 

årsakene til dette: 

— betenkeligheter med hensyn til vernet av og sikkerheten for personopplysninger i løpet av de siste tolv månedene. 

d) IKT-kompetanse og -ferdigheter 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— ferdigheter i å overføre filer mellom datamaskiner og andre enheter, 

— ferdigheter i å installere programvare eller applikasjoner (apper), 

— ferdigheter i å endre innstillingene i programvare, herunder operativsystemet eller sikkerhetsprogrammer, 

— ferdigheter i å kopiere eller flytte filer eller mapper, 

— ferdigheter i å bruke tekstbehandlingsprogrammer, 

— ferdigheter i å lage presentasjoner eller dokumenter som integrerer tekst, bilder, tabeller eller diagrammer, 

— ferdigheter i å bruke regnearkprogrammer, 

— ferdigheter i å bruke programvare for redigering av bilder, video eller lydfiler, 

— ferdigheter i å skrive kode i et programmeringsspråk, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett og regnearkprogrammer i løpet av de siste tolv månedene: 

— ferdigheter i å bruke avanserte regnearkfunksjoner for å organisere og analysere data, blant annet sortere, filtrere, 

bruke formler, lage diagrammer. 

e) Hindringer for å ta i bruk IKT og internett 

i) for husholdninger uten tilgang til internett hjemme, angi årsaken til dette: 

— har tilgang til internett andre steder, 

— trenger ikke internett, f.eks. fordi det er unødvendig eller uinteressant, 

— utstyret koster for mye,  
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— oppkoblingen koster for mye (f.eks. telefon- eller DSL-abonnement), 

— mangel på ferdigheter, 

— bredbåndstilkopling til internett er ikke tilgjengelig i området, 

— andre årsaker, 

ii) for privatpersoner som har brukt internett til e-handel (kjøp eller bestilling av varer eller tjenester) i løpet av de siste 

tolv månedene, angi problemer i forbindelse med e-handel: 

— teknisk feil på nettstedet under bestilling eller betaling, 

— vanskeligheter med å finne opplysninger om garantier og andre juridiske rettigheter, 

— lengre leveringstid enn oppgitt, 

— høyere sluttkostnad enn oppgitt (f.eks. høyere leveringskostnader, uventet transaksjonsgebyr), 

— feil eller skadet vare levert, 

— utsatt for bedrageri (f.eks. ingen varer eller tjenester levert, misbruk av kredittkortopplysninger), 

— vanskelig å klage og motta erstatning eller utilfredsstillende svar på klage, 

— utenlandsk detaljist som ikke selger til oppgavegiverens land, 

— andre problemer, 

— ingen problemer, 

iii) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene, men ikke til e-handel (kjøp eller bestilling 

av varer eller tjenester til privat bruk), angi hindringer for e-handel: 

— foretrekker å handle selv og/eller å se varen, lojalitet til butikker, vane, 

— manglende ferdigheter eller kunnskap (f.eks. kunnskap om bruk av nettstedet, eller nettstedet var for vanskelig å 

bruke), 

— problemer med levering av varer bestilt via internett (det tar f.eks. for lang tid, logistikkproblemer), 

— mangel på tillit med hensyn til mottak eller retur av varer, betenkeligheter med hensyn til klager eller erstatninger, 

— har ikke betalingskort som kan brukes til å betale via internett, 

— utenlandsk detaljist som ikke selger til oppgavegiverens land (frivillig opplysning), 

— en annen person kjøpte eller bestilte varer eller tjenester på oppgavegiverens vegne (frivillig opplysning), 

— andre hindringer for e-handel. 

f) Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av informasjon og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning) 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å innhente informasjon fra offentlige 

myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder eller apper (unntatt e-poster som er skrevet manuelt), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å laste ned eller skrive ut offentlige 

skjemaer fra offentlige myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder (unntatt e-poster som er skrevet 

manuelt), 

— bruk av internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å sende inn utfylte skjemaer på nettet til 

offentlige myndigheter eller offentlige tjenester (unntatt e-poster som er skrevet manuelt), 

ii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheters nettsteder eller apper til 

private formål i løpet av de siste tolv månedene: 

— har ikke sendt inn utfylte skjemaer fordi det ikke var behov for å sende inn offentlige skjemaer til private formål i 

løpet av de siste tolv månedene, 

iii) for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheters nettsteder eller apper til 

private formål i løpet av de siste tolv månedene, selv om det var behov for å sende inn offentlige skjemaer, angi 

årsakene til dette: 

— det var ingen slik nettjeneste tilgjengelig,  
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— manglende ferdigheter eller kunnskap (f.eks. manglende kunnskap om hvordan nettstedet skulle brukes, eller det 

var for vanskelig å bruke det), 

— en annen person sendte inn utfylte skjemaer på nettet på vegne av oppgavegiveren (f.eks. konsulent, 

skatterådgiver, slektning eller familiemedlem), 

— andre årsaker for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer på nettet til offentlige myndigheter. 

g) Tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til internett eller andre nettverk overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

i) for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet 

eller arbeidsstedet, 

— bruk av bærbar datamaskin i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller 

arbeidsstedet, 

— bruk av nettbrett i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av andre mobile enheter (f.eks. mediespiller, spillkonsoll, lesebrett, smartklokke) i løpet av de siste tre 

månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— ingen bruk av mobile enheter i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller 

arbeidsstedet. 

B. Dekning 

1) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under del A nr. 2 i dette vedlegg og som gjelder husholdninger, er 

husholdninger med minst ett medlem i aldersgruppen 16–74 år. 

2) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under del A nr. 2 i dette vedlegg og som gjelder privatpersoner, er 

privatpersoner i alderen 16–74 år. 

3) Den geografiske dekningen omfatter husholdninger og/eller privatpersoner som bor på den berørte medlemsstatens 

territorium. 

C. Referanseperiode 

Referanseperioden for innsamlingen av statistikken er første kvartal 2019. 

D. Sosioøkonomiske bakgrunnsdata 

1) For emnene og kjennetegnene oppført under del A nr. 2 i dette vedlegg og som gjelder husholdninger, skal følgende 

bakgrunnsdata samles inn: 

a) bostedsregion, angitt i samsvar med NUTS 1-nomenklaturen over regioner, 

b) bostedsregion, angitt i samsvar med NUTS 2-nomenklaturen (frivillig opplysning), 

c) geografisk plassering, dvs. bosatt i en mindre utviklet region, i en overgangsregion eller i en mer utviklet region, 

d) grad av urbanisering, dvs. bosatt i et tett befolket område, i et middels tett befolket område eller i et tynt befolket 

område, 

e) type husholdning, angi antall medlemmer i husholdningen: antall personer i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), 

antall studenter i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), antall personer i alderen 25–64 år (frivillig opplysning), antall 

personer som er 65 år eller eldre (frivillig opplysning). Angi separat: antall barn under 16 år, antall barn i alderen  

14–15 år (frivillig opplysning), antall barn i alderen 5–13 år (frivillig opplysning), antall barn som er 4 år eller yngre 

(frivillig opplysning), 

f) husholdningens nettoinntekt per måned, som samles inn som en verdi eller i størrelsesklasser som tilsvarer 

inntektskvartiler (frivillig opplysning), 

g) husholdningens ekvivalerte samlede nettoinntekt per måned i kvintiler (frivillig opplysning). 
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2) For emnene og kjennetegnene oppført under del A nr. 2 i dette vedlegg og som gjelder privatpersoner, skal følgende 

bakgrunnsdata samles inn: 

a) kjønn, 

b) fødselsstat, angi om personen er født i staten eller i utlandet, angi i så fall også om personen er født i en annen 

medlemsstat eller i en stat utenfor Unionen, 

c) statstilhørighet, angi om personen er innenlandsk statsborger eller utenlandsk statsborger, angi i så fall også om 

personen er statsborger i en annen medlemsstat eller i en tredjestat, 

d) alder oppgitt i fylte år, under 16 og/eller over 74 år (frivillig opplysning), 

e) oppnådd utdanningsnivå, angi høyeste fullførte utdanning i henhold til den internasjonale standarden for 

utdanningsgruppering (ISCED 2011): ungdomsskoleutdanning eller lavere (ISCED 0, 1 eller 2), videregående 

utdanning og utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED 3 eller 4), høyere 

utdanning (ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre enn grunnskoleutdanning (ISCED 0), grunnskoleutdanning (ISCED 1), 

ungdomsskoleutdanning (ISCED 2), videregående utdanning (ISCED 3), utdanning mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå (ISCED 4), utdanning på universitets- og høyskolenivå av kort varighet (ISCED 5), 

bachelornivå eller tilsvarende (ISCED 6), masternivå eller tilsvarende (ISCED 7), doktorgradsnivå eller tilsvarende 

(ISCED 8), 

f) sysselsettingssituasjon, angi om personen er lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende 

familiemedlemmer (frivillig opplysning: heltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende på heltid, 

deltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende på deltid, lønnstaker, lønnstaker med fast jobb eller jobb av 

ubegrenset varighet, lønnstaker med midlertidig jobb eller jobb av begrenset varighet, selvstendig næringsdrivende, 

herunder arbeidende familiemedlemmer), 

g) sysselsatt i næringshovedområde (frivillig opplysning): 

Næringshovedområder i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

A Jordbruk, skogbruk og fiske 

B, C, D og E Produksjon, bergverksdrift og utvinning, annen industri 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 

G, H og I Varehandel, transport, overnattings- og serveringsvirksomhet 

J Informasjon og kommunikasjon 

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

L Omsetning og drift av fast eiendom 

M og N Forretningsmessig tjenesteyting 

O, P og Q Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester 

R, S, T og U Annen tjenesteyting 

h) sysselsettingssituasjon, angi om personen er arbeidsledig, student utenfor arbeidsstyrken eller på annen måte utenfor 

arbeidsstyrken, og for personer som på annen måte er utenfor arbeidsstyrken, angi (frivillig opplysning) om personen er 

pensjonert eller førtidspensjonert eller har avsluttet virksomheten, er varig funksjonshemmet, utfører obligatorisk 

militærtjeneste eller obligatorisk siviltjeneste, utfører oppgaver i hjemmet eller av annen årsak er utenfor 

arbeidsstyrken, 

i) yrke i henhold til den internasjonale standarden for yrkesgruppering (ISCO-08), angi om personen er klassifisert som 

arbeider, funksjonær, IKT-arbeidstaker, ikke-IKT-arbeidstaker, og (frivillig opplysning) alle yrker i henhold til det 

tosifrede kodenivået i ISCO-08.  

E. Periodisitet 

Dataene angitt i dette vedlegget skal leveres én gang for 2019.  
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F. Frister for oversending av resultater 

1) Primærdataene nevnt i artikkel 6 og i nr. 6 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004, som ikke må gi mulighet for 

direkte identifisering av de berørte statistiske enhetene, skal sendes til Eurostat innen 5. oktober 2019. Innen denne datoen 

skal datasettet være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2019. 

3) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 5. november 2019. 

4) Data og metadata skal sendes til Eurostat ved hjelp av den sentrale dataportalen i samsvar med utvekslingsstandarden angitt 

av Eurostat. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen som Eurostat har 

fastsatt. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 50 nr. 1 og artikkel 50 nr. 2 bokstav g), 

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 82/891/EØF(3) og 89/666/EØF(4) samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF(5), 2009/101/EF(6), 

2011/35/EU(7) og 2012/30/EU(8) er blitt betydelig endret flere ganger(9). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 

nevnte direktiver kodifiseres. 

2) Samordningen som er angitt i traktatens artikkel 50 nr. 2 bokstav g) og i det alminnelige program for oppheving av 

restriksjoner på etableringsadgangen, som ble påbegynt ved første rådsdirektiv 68/151/EØF(10), er særlig viktig med 

hensyn til allmennaksjeselskaper fordi deres virksomhet spiller en framtredende rolle i medlemsstatenes økonomi og 

ofte strekker seg utover de nasjonale grensene. 

3) For å sikre et minste likeverdig vern for både aksjeeiere og kreditorer i allmennaksjeselskaper er det særlig viktig å 

samordne nasjonale bestemmelser om slike selskapers stiftelse og om sikring, forhøyelse og nedsettelse av 

selskapskapitalen.  

  

(1) EUT C 264 av 20.7.2016, s. 82. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. april 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 29. mai 2017. 

(3) Sjette rådsdirektiv 82/891/EØF av 17. desember 1982 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om deling av åpne 

aksjeselskaper (EFT L 378 av 31.12.1982, s. 47). 

(4) Ellevte rådsdirektiv 89/666/EØF av 21. desember 1989 om offentlighet angående filialer opprettet i en medlemsstat av visse former for 

selskaper som er underlagt en annen medlemsstats lovgivning (EFT L 395 av 30.12.1989, s. 36). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF av 26. oktober 2005 om fusjoner over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar 

(EUT L 310 av 25.11.2005, s. 1). 

(6) 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). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU av 5. april 2011 om fusjon av allmennaksjeselskaper (EUT L 110 av 29.4.2011, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. oktober 2012 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av 

selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for å verne selskapsdeltakeres og 

tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre 

slike garantier likeverdige (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74). 

(9) Se vedlegg III del A. 

(10) Første rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i 

traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det formål å gjøre garantiene likeverdige 

(EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8). 



Nr. 76/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.11.2020 

 

 

4) I Unionen skal vedtektene eller stiftelsesdokumentene til allmennaksjeselskaper gjøre det mulig for alle interesserte 

personer å skaffe seg kjennskap til selskapets vesentlige kjennetegn, herunder selskapets nøyaktige kapitalsammensetning. 

5) Vern av tredjeparter bør sikres ved bestemmelser som i størst mulig utstrekning begrenser grunnene til at forpliktelser 

inngått i navnet til aksjeselskaper eller andre selskaper med begrenset ansvar, er ugyldige. 

6) For å ivareta rettssikkerheten i forholdet mellom selskaper og tredjeparter, og også mellom selskapsdeltakerne, er det 

nødvendig å begrense tilfellene av ugyldighet og en ugyldighetserklærings tilbakevirkende kraft, og å fastsette en kort 

frist for tredjeparters innsigelse mot en slik erklæring. 

7) Samordningen av de nasjonale bestemmelsene om offentlighet, om gyldigheten av forpliktelser inngått av 

aksjeselskaper eller andre selskaper med begrenset ansvar og om selskapenes ugyldighet er spesielt viktig, særlig for å 

sikre vern av tredjeparters interesser. 

8) Slik offentlighet må gjøre det mulig for tredjeparter å gjøre seg kjent med de dokumentene som ligger til grunn for et 

selskap, og å få visse opplysninger som angår det, særlig om identiteten til de personene som har myndighet til å 

forplikte selskapet. 

9) Uten at det berører grunnleggende krav og formaliteter fastsatt i medlemsstatenes nasjonale rett, bør selskaper kunne 

velge å inngi sine obligatoriske dokumenter og opplysninger enten på papir eller elektronisk. 

10) Berørte parter bør kunne få kopi av slike dokumenter og opplysninger på papir eller elektronisk fra registeret. 

11) Medlemsstatene bør kunne beslutte om de skal gi ut det nasjonale kunngjøringsbladet der de skal offentliggjøre 

obligatoriske dokumenter og opplysninger, på papir eller elektronisk, eller om offentliggjøringen skal foretas med tiltak 

som gir tilsvarende virkning. 

12) Tilgangen til selskapsopplysninger over landegrensene bør lettes ved å tillate frivillig registrering av dokumentene og 

opplysningene på andre språk, i tillegg til den obligatoriske offentliggjøringen på et av de språkene som er tillatt i 

selskapets medlemsstat. Tredjeparter som handler i god tro, bør kunne stole på disse oversettelsene. 

13) Det bør presiseres at de obligatoriske opplysningene fastsatt i dette direktivet skal stå på alle brev og bestillingsblanketter 

som anvendes av selskapet, uansett om de er i papirform eller det benyttes et annet medium. I lys av den teknologiske 

utviklingen bør det også fastsettes at disse obligatoriske opplysningene skal angis på selskapets nettsted. 

14) Åpning av en filial er, i likhet med opprettelse av et datterforetak, en av de mulighetene som selskaper for tiden har til å 

utøve sin etableringsrett i en annen medlemsstat. 

15) Manglende samordning når det gjelder filialer, særlig med hensyn til offentlighet, innebærer noen forskjeller i vernet av 

aksjeeiere og tredjeparter, mellom selskaper som driver virksomhet i andre medlemsstater ved å åpne filialer, og 

selskaper som driver virksomhet der ved å opprette datterforetak. 

16) For å sikre vern av personer som handler med selskaper gjennom filialer, kreves tiltak med hensyn til offentlighet i den 

medlemsstaten der en filial ligger. En filials økonomiske og sosiale innflytelse kan i visse henseender sammenlignes med et 

datterselskaps økonomiske og sosiale innflytelse, slik at offentligheten har interesse av at opplysninger om selskapet 

offentliggjøres der filialen ligger. For å tilrettelegge for slik offentliggjøring må det benyttes en framgangsmåte som 

allerede er innført for aksjeselskaper i Unionen. 

17) Slik offentliggjøring er knyttet til en rekke viktige dokumenter og opplysninger og endringer av disse. 

18) Slik offentliggjøring kan, med unntak av fullmakten til å representere selskapet, dets navn og juridiske form, dets 

avvikling og insolvensbehandling som det er underlagt, begrenses til opplysninger som gjelder selve filialen, sammen 

med en henvisning til registeret der selskapet som den berørte filialen inngår i, er registrert, ettersom alle opplysninger 

om selskapet i henhold til Unionens eksisterende regelverk er tilgjengelige i det registeret.  
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19) Nasjonale bestemmelser om offentliggjøring av regnskapsdokumenter knyttet til en filial er ikke lenger berettiget etter 

samordningen av nasjonal rett med hensyn til utarbeiding, revisjon og offentliggjøring av selskapenes 

regnskapsdokumenter. Det er derfor tilstrekkelig å offentliggjøre i filialens register de regnskapsdokumentene selskapet 

har revidert og offentliggjort. 

20) Brev og bestillingsblanketter som en filial benytter, bør minst angi de samme opplysningene som brev og 

bestillingsblanketter som selskapet benytter, og angi registeret der filialen er registrert. 

21) For å sikre at dette direktivets formål oppfylles, og for å unngå forskjellsbehandling på grunnlag av et selskaps 

opprinnelsesstat, bør dette direktivet også omfatte filialer som er åpnet av selskaper som er underlagt tredjestaters 

lovgivning, og som har en juridisk form som kan sammenlignes med selskaper som omfattes av dette direktivet. For 

slike filialer er det nødvendig å anvende særlige bestemmelser som er forskjellige fra dem som gjelder for filialer av 

selskaper som er underlagt andre medlemsstaters lovgivning, ettersom dette direktivet ikke får anvendelse på selskaper 

fra tredjestater. 

22) Dette direktivet berører på ingen måte filialers opplysningsplikt i henhold til andre bestemmelser, for eksempel om 

arbeidstakeres rett til informasjon, om skatterett eller for statistiske formål. 

23) Sammenkoplingen av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre er et nødvendig tiltak for å skape et mer 

forretningsvennlig rettslig og skattemessig miljø. Den bør bidra til å fremme europeiske foretaks konkurranseevne ved å 

redusere den administrative byrden og øke rettssikkerheten og dermed gjøre det lettere å komme ut av den globale 

økonomiske og finansielle krisen, som er et av de prioriterte målene i Europa 2020-strategien. Den bør også forbedre 

kommunikasjonen over landegrensene mellom registre ved bruk av nyskapninger på området informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. 

24) I henhold til den flerårige handlingsplanen for europeisk e-justis for 2009–2013(1) skal det utvikles en europeisk  

e-justis-portal («portalen») som skal fungere som det eneste europeiske elektroniske tilknytningspunktet til rettslige 

opplysninger, retts- og forvaltningsorganer, registre, databaser og andre tjenester, og sammenkoplingen av sentrale 

registre, handelsregistre og foretaksregistre anses som viktig. 

25) Tilgangen til forretningsopplysninger over landegrensene om selskaper og deres filialer som er åpnet i andre medlemsstater, 

kan forbedres bare dersom alle medlemsstater muliggjør elektronisk kommunikasjon mellom registre og overfører 

opplysninger til enkeltbrukerne på en standardisert måte i hele Unionen ved hjelp av identisk innhold og samvirkende 

teknologier. Registrenes samvirkingsevne bør sikres ved at medlemsstatenes registre («nasjonale registre») tilbyr tjenester 

som utgjør grensesnittet mot den europeiske sentrale plattformen («plattformen»). Plattformen bør være et sentralisert sett 

av informasjonsteknologiverktøy som integrerer tjenester og danner et felles grensesnitt. Dette grensesnittet bør anvendes 

av alle nasjonale registre. Plattformen bør også tilby tjenester som utgjør et grensesnitt mot portalen som skal fungere som 

det europeiske elektroniske tilknytningspunktet, og til de valgfrie tilknytningspunktene som medlemsstatene har opprettet. 

Plattformen bør bare anses som et middel for å kople sammen registre og ikke som en særskilt enhet som har status som 

juridisk person. På grunnlag av entydige identifikasjonskoder bør plattformen kunne formidle opplysninger fra de enkelte 

medlemsstatenes registre til andre medlemsstaters vedkommende registre i et standardisert meldingsformat (en elektronisk 

form for meldinger som utveksles mellom informasjonsteknologisystemer, for eksempel xml) og på det relevante språket. 

26) Formålet med dette direktivet er ikke å opprette en sentralisert registerdatabase som lagrer viktige opplysninger om 

selskaper. På tidspunktet for gjennomføringen av systemet for sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og 

foretaksregistre («registersammenkoplingssystemet») bør bare det settet av opplysninger som er nødvendig for at 

plattformen skal fungere på riktig måte, fastsettes. Dette settet av opplysninger bør særlig omfatte driftsopplysninger, 

ordbøker og ordlister. Det bør fastsettes idet det tas hensyn til behovet for å sikre effektiv drift av registersammen-

koplingssystemet. Disse opplysningene bør brukes til å gjøre det mulig for plattformen å utøve sine funksjoner, og de 

bør aldri gjøres offentlig tilgjengelige i direkte form. Dessuten bør plattformen verken endre innholdet i de 

opplysningene om selskaper som er lagret i de nasjonale registrene, eller de opplysningene om selskaper som overføres 

gjennom registersammenkoplingssystemet.  

  

(1) EUT C 75 av 31.3. 2009, s. 1. 
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27) Ettersom målet for europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU(1) ikke var å harmonisere de nasjonale systemene for 

sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre, forpliktet ikke direktivet medlemsstatene til å endre sine interne 

registersystemer, særlig ikke når det gjelder forvaltning og lagring av opplysninger, gebyrer samt bruk og 

offentliggjøring av opplysninger for nasjonale formål. 

28) Portalen bør ved hjelp av plattformen behandle forespørsler fra enkeltbrukere som gjelder de opplysningene som er 

lagret i de nasjonale registrene om selskaper og deres filialer åpnet i andre medlemsstater. Dette bør gjøre det mulig å 

framlegge søkeresultatene på portalen, herunder de forklarende beskrivelsene som finnes på alle offisielle språk i 

Unionen, og som angir de tilgjengelige opplysningene. For å øke vernet av tredjeparter i andre medlemsstater bør 

dessuten grunnleggende opplysninger om den rettslige gyldigheten av dokumenter og opplysninger som er offentliggjort 

i henhold til medlemsstatenes lovgivning i samsvar med dette direktivet, være tilgjengelige på portalen. 

29) Medlemsstatene bør kunne opprette ett eller flere valgfrie tilknytningspunkter, noe som kan ha innvirkning på bruken og 

driften av plattformen. Kommisjonen bør derfor underrettes om opprettelsen av tilknytningspunkter og om alle 

vesentlige endringer i driften av disse, særlig om nedlegging. Slik underretning bør på ingen måte begrense 

medlemsstatenes myndighet med hensyn til opprettelsen og driften av de valgfrie tilknytningspunktene. 

30) Selskaper og deres filialer som er åpnet i andre medlemsstater, bør ha en entydig identifikasjonskode som gjør det mulig 

utvetydig å identifisere dem innenfor Unionen. Denne identifikasjonskodeen skal anvendes til kommunikasjon mellom 

registrene gjennom registersammenkoplingssystemet. Selskaper og filialer bør derfor ikke være forpliktet til å angi den 

entydige identifikasjonskoden i brevene eller bestillingsblankettene som er nevnt i dette direktivet. De bør fortsatt 

anvende sine nasjonale registreringsnumre til sine egne kommunikasjonsformål. 

31) Det bør være mulig å opprette en klar kopling mellom selskapets register og registrene for dets filialer som er åpnet i 

andre medlemsstater, og som består i utveksling av opplysninger om innledning og avslutning av framgangsmåter for 

avvikling eller insolvensbehandling i selskapet og om sletting av selskapet fra registeret, dersom dette får juridiske 

følger i medlemsstaten der selskapets register føres. Selv om medlemsstatene bør kunne bestemme hvilke 

framgangsmåter de vil anvende med hensyn til filialer som er registrert på deres område, bør de som minstekrav sikre at 

avviklede selskapers filialer slettes fra registeret uten unødig opphold og eventuelt etter avvikling av den berørte filialen. 

Denne forpliktelsen bør ikke gjelde for filialer av selskaper som er blitt slettet fra registeret, men som har en juridisk 

etterfølger, for eksempel i forbindelse med enhver endring av selskapets juridiske form, en fusjon eller fisjon eller en 

flytting av dets forretningskontor over landegrensene. 

32) Bestemmelsene i dette direktivet med hensyn til sammenkoplingen av registre bør ikke få anvendelse på en filial som er 

åpnet i en medlemsstat av et selskap som ikke er underlagt en medlemsstats lovgivning. 

33) Medlemsstatene bør sikre at opplysninger som er innført i registrene om selskaper, ved eventuelle endringer ajourføres 

uten unødig opphold. Ajourføringen bør vanligvis offentliggjøres innen 21 dager etter mottak av den fullstendige 

dokumentasjonen på disse endringene, herunder lovlighetskontrollen i henhold til nasjonal rett. Denne fristen bør forstås 

slik at det kreves at medlemsstatene gjør en rimelig innsats for å overholde fristen som er fastsatt i dette direktivet. Den 

bør ikke få anvendelse på de regnskapsdokumentene som selskaper er forpliktet til å framlegge for hvert regnskapsår. 

Dette unntaket er berettiget fordi de nasjonale registrene er overbelastet i rapporteringsperiodene. I henhold til de 

alminnelige rettsprinsippene som er felles for alle medlemsstatene, bør fristen på 21 dager midlertidig oppheves ved 

force majeure. 

34) Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjepart utvikle og/eller drive plattformen, bør dette skje i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2). Det bør sikres at medlemsstatene i egnet 

utstrekning deltar i denne prosessen ved at det fastsettes tekniske spesifikasjoner for offentlig innkjøp ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter vedtatt etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011(3).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU av 13. juni 2012 om endring av rådsdirektiv 89/666/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/56/EF og 2009/101/EF med hensyn til sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre (EUT 

L 156 av 16.6.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions 

alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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35) Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjepart drive plattformen, bør det sikres kontinuitet i tjenesteytingen fra 

registersammenkoplingssystemet og et egnet offentlig tilsyn med driften av plattformen. Nærmere regler for den operative 

forvaltningen av plattformen bør vedtas ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedtatt etter undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Medlemsstatene bør under alle omstendigheter delta i driften av hele systemet 

gjennom en regelmessig dialog mellom Kommisjonen og medlemsstatenes representanter om spørsmålene som gjelder 

driften av registersammenkoplingssystemet og videreutviklingen av det. 

36) Sammenkoplingen av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre forutsetter en samordning av nasjonale 

systemer med ulike tekniske særtrekk. Dette innebærer vedtakelse av tekniske tiltak og spesifikasjoner som skal ta 

hensyn til forskjeller mellom registrene. For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktivet bør 

Kommisjonen tildeles gjennomføringsmyndighet for å behandle disse tekniske og driftsmessige spørsmålene. Denne 

myndigheten bør utøves i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. 

37) Dette direktivet bør ikke begrense medlemsstatenes rett til å innkreve gebyrer for tilgang til opplysninger om selskaper 

gjennom registersammenkoplingssystemet, dersom slike gebyrer kreves i henhold til nasjonal rett. Tekniske tiltak og 

spesifikasjoner for registersammenkoplingssystemet bør derfor gjøre det mulig å innføre betalingsmetoder. I denne 

forbindelse bør det i dette direktivet ikke velges særskilte tekniske løsninger på forhånd, ettersom betalingsmetodene bør 

fastsettes når gjennomføringsrettsaktene skal vedtas, idet det tas hensyn til allment tilgjengelige nettbetalingstjenester. 

38) Det kunne være ønskelig for tredjestater å ha mulighet til å delta i registersammenkoplingssystemet i framtiden. 

39) En rimelig løsning med hensyn til finansieringen av registersammenkoplingssystemet innebærer at både Unionen og 

dens medlemsstater deltar i finansieringen av dette systemet. Medlemsstatene bør bære den finansielle byrden knyttet til 

tilpasning av de nasjonale registrene til systemet, mens de sentrale delene – plattformen og portalen som fungerer som et 

europeisk elektronisk tilknytningspunkt – bør finansieres over en relevant budsjettpost på Unionens alminnelige 

budsjett. For å utfylle visse ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktivet bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med traktatens artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder innkreving av gebyrer for mottak av 

selskapsopplysninger. Dette berører ikke de nasjonale registrenes mulighet for å innkreve gebyrer, men det kan 

innebære et tilleggsgebyr til samfinansiering av vedlikehold og drift av plattformen. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen 

bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet 

og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

40) Unionsbestemmelser er nødvendige for å bevare kapitalen som utgjør kreditorenes sikkerhet, særlig ved å forby enhver 

nedsettelse av kapitalen gjennom uberettiget utdeling til aksjeeierne og ved å begrense allmennaksjeselskapers rett til å 

erverve egne aksjer. 

41) Begrensningene med hensyn til et allmennaksjeselskaps erverv av egne aksjer får anvendelse ikke bare på erverv som 

selskapet selv har foretatt, men også på erverv foretatt av en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne. 

42) For å hindre at et allmennaksjeselskap bruker et annet selskap som det har flertallet av stemmerettene i, eller som det 

kan utøve en dominerende innflytelse på, til å erverve egne aksjer uten å overholde begrensningene som er fastsatt i den 

forbindelse, bør reglene for et selskaps erverv av egne aksjer gjelde de viktigste og hyppigste tilfellene av et slikt annet 

selskaps erverv av aksjer. Disse reglene bør også gjelde for tegning av aksjer i allmennaksjeselskapet. 

43) For å hindre omgåelse av dette direktivet bør også aksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar som omfattes 

av dette direktivet, og selskaper som er underlagt en tredjestats lovgivning, og som har tilsvarende juridiske former, 

omfattes av reglene nevnt i betraktning 42. 

44) Dersom forholdet mellom et allmennaksjeselskap og et annet slikt selskap som nevnt i betraktning 42 bare er indirekte, 

bør det lempes på de bestemmelsene som skal anvendes ved et direkte forhold, ved at en midlertidig oppheving av 

stemmeretter tillates som et minstetiltak for å oppnå formålet med dette direktivet.  
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45) Det er videre berettiget å unnta tilfeller der en yrkesvirksomhets særskilte art utelukker at oppnåelsen av formålet med 

dette direktivet trues. 

46) Med hensyn til formålet med traktatens artikkel 50 nr. 2 bokstav g) er det nødvendig at medlemsstatenes lovgivning om 

forhøyelse og nedsettelse av kapital sikrer overholdelse og harmonisering av prinsippene om likebehandling av 

aksjeeiere i samme situasjon og om vern for kreditorer som har fordringer som eksisterte før beslutningen om 

nedsettelse av kapitalen. 

47) For å styrke det standardiserte kreditorvernet i alle medlemsstatene bør kreditorene på visse vilkår kunne ta rettslige 

eller forvaltningsmessige skritt dersom deres fordringer settes i fare som en følge av nedsettelsen av et 

allmennaksjeselskaps kapital. 

48) For å hindre markedsmisbruk bør medlemsstatene ved gjennomføringen av dette direktivet ta hensyn til bestemmelsene 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(1). 

49) Vern av selskapsdeltakeres og tredjeparters interesser gjør det nødvendig å samordne medlemsstatenes lovgivning om 

fusjon av allmennaksjeselskaper, og bestemmelser om fusjon bør innføres i alle medlemsstaters lovgivning. 

50) Det er i forbindelse med samordningen særlig viktig å sikre at aksjeeierne i de fusjonerende selskapene får relevant 

informasjon på en så objektiv måte som mulig, og at deres rettigheter sikres på en egnet måte. Det er imidlertid ingen 

grunn til å kreve at en uavhengig sakkyndig skal gjennomgå fusjonsplanen for aksjeeierne dersom alle aksjeeierne er 

enige om at det ikke er nødvendig. 

51) Kreditorer, herunder obligasjonseiere og innehavere av andre verdipapirer i de fusjonerende selskapene, bør vernes mot 

å lide tap som følge av fusjonen. 

52) Kravene om offentlighet for å verne selskapsdeltakeres og tredjeparters interesser bør omfatte fusjoner, slik at 

tredjeparter får relevant informasjon. 

53) De garantiene som gis selskapsdeltakere og tredjeparter i forbindelse med allmennaksjeselskapers fusjoner, bør utvides 

til å omfatte visse andre viktige rettslige handlemåter som på vesentlige punkter er beslektet med fusjon, slik at plikten 

til å gi slikt vern ikke kan omgås. 

54) For å ivareta rettssikkerheten i forholdet mellom de berørte selskapene, mellom selskapene og tredjeparter og mellom 

selskapsdeltakerne er det nødvendig å begrense tilfellene der ugyldighet kan oppstå, ved å legge til rette for at mangler 

kan rettes opp når dette er mulig, og ved å fastsette en kort frist for å reise søksmål om ugyldighet. 

55) Dette direktivet letter gjennomføringen av fusjoner over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar. 

Medlemsstatenes lovgivning bør tillate fusjon over landegrensene av et nasjonalt selskap med begrenset ansvar og et 

selskap med begrenset ansvar fra en annen medlemsstat dersom de berørte medlemsstatenes nasjonale rett tillater 

fusjoner mellom slike selskapsformer. 

56) For å lette gjennomføringen av fusjoner over landegrensene bør det fastsettes at med mindre noe annet er bestemt i dette 

direktivet, skal hvert selskap som deltar i en fusjon over landegrensene, samt hver berørt tredjepart, fortsatt være 

omfattet av de bestemmelsene og formalitetene i den nasjonale retten som ville fått anvendelse ved en nasjonal fusjon. 

Ingen av de bestemmelsene og formalitetene i nasjonal rett som det vises til i dette direktivet, bør innføre restriksjoner 

på etableringsadgangen eller på den frie bevegeligheten for kapital, med mindre de er berettiget i henhold til 

rettspraksisen til Den europeiske unions domstol, særlig ut fra hensynet til den allmenne interessen, og når de både er 

nødvendige for å oppfylle disse viktige hensynene og står i rimelig forhold til dem. 

57) Den felles planen for en fusjon over landegrensene bør utarbeides med samme ordlyd for hvert av de berørte selskapene 

i de ulike medlemsstatene. Det bør derfor angis hva den felles fusjonsplanen minst bør inneholde, samtidig som 

selskapene får stå fritt til å bli enige om andre opplysninger.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 

av 12.6.2014, s. 1). 
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58) For å verne selskapsdeltakernes og andres interesser skal både den felles planen for fusjonen over landegrensene og 

gjennomføringen av fusjonen over landegrensene for hvert fusjonerende selskap offentliggjøres i et egnet offentlig 

register. 

59) I alle medlemsstaters lovgivning bør det fastsettes at én eller flere sakkyndige på nasjonalt plan skal utarbeide en rapport 

om den felles planen for fusjonen over landegrensene for hvert fusjonerende selskap. For å begrense kostnadene til 

sakkyndige ved fusjoner over landegrensene bør det være adgang til å utarbeide en felles rapport beregnet på samtlige 

deltakere i selskaper som deltar i en fusjon over landegrensene. Den felles planen for fusjonen over landegrensene bør 

godkjennes av generalforsamlingen i hvert selskap. 

60) For å lette gjennomføringen av fusjoner over landegrensene bør det fastsettes at kontrollen med gjennomføringen og 

lovligheten av beslutningsprosessen i hvert fusjonerende selskap skal foretas av vedkommende nasjonale myndighet, 

som har domsmyndighet over hvert av disse selskapene, mens kontrollen med gjennomføringen og lovligheten av 

fusjonen over landegrensene skal foretas av vedkommende nasjonale myndighet for selskapet som oppstår ved fusjonen 

over landegrensene. Den berørte nasjonale myndigheten kan være en domstol, en notarius publicus eller enhver annen 

vedkommende myndighet utnevnt av den berørte medlemsstaten. Det bør også presiseres i henhold til hvilken nasjonal 

rett datoen for fusjonen over landegrensene skal fastsettes, og dette er den retten som selskapet som oppstår ved 

fusjonen over landegrensene, blir underlagt. 

61) For å verne selskapsdeltakernes og andres interesser bør rettsvirkningene av fusjonen over landegrensene fastsettes, og 

det bør da skilles mellom de situasjonene da selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, er et overtakende 

selskap eller et nytt selskap. Av hensyn til rettssikkerheten bør det ikke være mulig å erklære en fusjon over 

landegrensene ugyldig etter den datoen da fusjonen har fått virkning. 

62) Dette direktivet berører ikke anvendelsen av lovgivningen om tilsyn med foretakssammenslutninger, verken på 

unionsplan, ved rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1), eller på medlemsstatsplan. 

63) Dette direktivet berører ikke Unionens regelverk om kredittformidlere eller andre finansforetak, og heller ikke nasjonale 

regler som er utarbeidet eller innført som følge av denne delen av Unionens regelverk. 

64) Dette direktivet berører ikke krav i medlemsstatenes lovgivning som krever opplysninger om den foreslåtte 

beliggenheten av hovedadministrasjonen eller hovedforetaket til selskapet som oppstår ved fusjonen over 

landegrensene. 

65) Arbeidstakernes rettigheter, utover rettigheter knyttet til medbestemmelse, bør fortsatt være underlagt nasjonale 

bestemmelser nevnt i rådsdirektiv 98/59/EF(2) og 2001/23/EF(3), og i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/14/EF(4) 

og 2009/38/EF(5). 

66) Dersom arbeidstakerne har medbestemmelsesrett i et av de fusjonerende selskapene i henhold til vilkårene fastsatt i 

dette direktivet, og dersom den nasjonale retten i medlemsstaten der selskapet som oppstår ved fusjonen over 

landegrensene, har sitt forretningskontor, ikke fastsetter samme nivå for medbestemmelse som i de berørte fusjonerende 

selskapene, herunder i utvalg under det tilsynsorganet som har beslutningsmyndighet, eller ikke fastsetter samme rett til 

å utøve medbestemmelsesrettigheter for arbeidstakere i selskaper som oppstår ved fusjonen over landegrensene, bør 

bestemmelser fastsettes om arbeidstakernes medbestemmelse i selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, 

samt deres innflytelse på fastsettelsen av slike rettigheter. Prinsippene og framgangsmåtene fastsatt i rådsforordning 

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger («EFs fusjonsforordning») (EUT L 24 av 

29.1.2004, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 98/59/EØF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser (EFT L 225 av 12.8.1998, 

s. 16). 

(3) Rådsdirektiv 2001/23/EF 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). 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/38/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 (EUT L 122 av 16.5.2009, s. 28). 
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(EF) nr. 2157/2001(1) og i rådsdirektiv 2001/86/EF(2) bør legges til grunn, med forbehold om endringer som anses 

nødvendige fordi det nye selskapet vil være omfattet av den nasjonale retten i medlemsstaten der det har sitt 

forretningskontor. I samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2001/86/EF kan medlemsstatene sørge for at det 

raskt innledes forhandlinger i henhold til artikkel 133 i dette direktivet for å unngå unødvendige forsinkelser av fusjoner. 

67) For å fastsette nivået for arbeidstakernes medbestemmelse i de berørte fusjonerende selskapene bør det også tas hensyn 

til andelen arbeidstakerrepresentanter i ledelsesgruppen, som omfatter selskapenes resultatenheter, og som er omfattet 

av arbeidstakernes medbestemmelse. 

68) Vern av selskapsdeltakeres og tredjeparters interesser gjør det nødvendig å samordne medlemsstatenes lovgivning om 

fisjon av allmennaksjeselskaper dersom medlemsstatene tillater fisjon. 

69) Det er i forbindelse med denne samordningen særlig viktig å sikre at aksjeeierne i de selskapene som deltar i en fisjon, 

får relevant informasjon på en så objektiv måte som mulig, og at deres rettigheter sikres på en egnet måte. 

70) Kreditorer, herunder obligasjonseiere, og innehavere av andre verdipapirer i de selskapene som deltar i en fisjon av 

allmennaksjeselskaper, bør vernes mot å lide tap som følge av fisjonen. 

71) Krav om offentlighet i henhold til avdeling I kapittel III avsnitt 1 i dette direktivet bør omfatte fisjon, slik at tredjeparter 

får relevant informasjon. 

72) De garantiene som gis selskapsdeltakere og tredjeparter i forbindelse med fisjoner, bør omfatte visse andre viktige 

rettslige handlemåter som på vesentlige punkter er beslektet med fisjon, slik at plikten til å gi slikt vern ikke kan omgås. 

73) For å ivareta rettssikkerheten i forholdet mellom de berørte allmennaksjeselskapene som omfattes av fisjonen, mellom 

disse selskapene og tredjeparter og mellom selskapsdeltakerne bør tilfellene der ugyldighet kan oppstå, begrenses ved å 

legge til rette for at mangler kan rettes opp når dette er mulig, og ved å fastsette en kort frist for å reise søksmål om 

ugyldighet. 

74) Selskapers nettsteder eller andre nettsteder utgjør i visse tilfeller et alternativ til offentliggjøring via foretaksregistre. 

Medlemsstatene bør kunne utpeke disse andre nettstedene som selskaper kan bruke gratis til slik offentliggjøring, f.eks. 

nettsteder for sammenslutninger av foretak eller handelskamre eller den sentrale elektroniske plattformen nevnt i dette 

direktivet. Når det er mulig å bruke selskapers nettsteder eller andre nettsteder til å offentliggjøre fusjonsplaner og/eller 

fisjonsplaner samt andre dokumenter som i den forbindelse må gjøres tilgjengelige for aksjeeiere og kreditorer, bør 

garantier med hensyn til nettstedets sikkerhet og dokumentenes ekthet overholdes. 

75) Medlemsstatene bør kunne fastsette at de omfattende kravene til rapportering og dokumentasjon i forbindelse med 

selskapers fusjoner eller fisjoner som er fastsatt i kapittel I og kapittel III i avdeling II, ikke trenger å oppfylles dersom 

alle aksjeeierne i selskapene som deltar i fusjonen eller fisjonen, er enige om at det ikke er nødvendig å oppfylle dem. 

76) Endringer i kapittel I og III i avdeling II som muliggjør en slik enighet mellom aksjeeierne, bør ikke berøre ordninger 

for å verne interessene til de berørte selskapenes kreditorer eller bestemmelser som har som formål å sikre at de 

nødvendige opplysningene gjøres tilgjengelige for de ansatte i disse selskapene og for offentlige myndigheter, f.eks. 

skattemyndigheter, som kontrollerer fusjonen eller fisjonen i samsvar med gjeldende unionsrett. 

77) Det er ikke nødvendig å pålegge krav om at det skal utarbeides et regnskapsoppgjør i tilfeller der en utsteder, hvis 

verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked, offentliggjør halvårsberetninger i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(3).  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE) (EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes 

innflytelse (EFT L 294 av 10.11.2001, s. 22). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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78) En rapport fra en uavhengig sakkyndig om innskudd i annet enn penger er ofte unødvendig når det også må utarbeides 

en rapport fra en uavhengig sakkyndig for å sikre vern av aksjeeiernes eller kreditorenes interesser i forbindelse med 

fusjonen eller fisjonen. Medlemsstatene bør derfor i slike tilfeller ha mulighet til å frita selskaper fra rapporteringskravet 

om innskudd i annet enn penger eller fastsette at begge rapportene kan utarbeides av samme sakkyndige. 

79) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2) får 

anvendelse på behandlingen av personopplysninger, herunder elektronisk overføring av personopplysninger innen 

medlemsstatene. Enhver behandling av personopplysninger som foretas av medlemsstatenes registre, Kommisjonen og 

eventuelt en tredjepart som deltar i driften av plattformen, bør skje i samsvar med disse rettsaktene. 

Gjennomføringsrettsaktene som skal vedtas i forbindelse med registersammenkoplingssystemet, bør ved behov sikre et 

slikt samsvar, særlig ved å fastsette de relevante oppgavene og ansvarsområdene som påhviler alle de berørte deltakerne, 

og de organisatoriske og tekniske reglene som gjelder for dem. 

80) Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er nedfelt i Den europeiske unions 

pakt om grunnleggende rettigheter, særlig artikkel 8, der det er fastsatt at enhver har rett til vern av personopplysninger 

om seg selv. 

81) Dette direktivet bør ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal rett og 

datoene for anvendelse av direktivene angitt i vedlegg III del B. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

AVDELING I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER SAMT OPPRETTELSE AV OG VIRKEMÅTE FOR SELSKAPER MED BEGRENSET 

ANSVAR 

KAPITTEL I 

Formål 

Artikkel 1 

Formål 

Dette direktivet fastsetter tiltak for følgende: 

— Samordning av de garantiene som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens artikkel 54 annet ledd for 

å verne selskapsdeltakeres og tredjeparters interesser når det gjelder stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og 

endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike garantier likeverdige. 

— Samordning av de garantiene som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens artikkel 54 annet ledd for 

å verne selskapsdeltakeres og tredjeparters interesser når det gjelder offentlighet, gyldigheten av forpliktelsene til 

aksjeselskaper eller andre selskaper med begrenset ansvar og selskapenes ugyldighet, med det formål å gjøre slike garantier 

likeverdige. 

— Kravene om offentlighet med hensyn til filialer åpnet i en medlemsstat av visse former for selskaper som er underlagt en 

annen medlemsstats lovgivning. 

— Fusjon av allmennaksjeselskaper. 

— Fusjoner over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar. 

— Fisjon av allmennaksjeselskaper.  

  

(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 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). 
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KAPITTEL II 

Stiftelse av selskapet, dets ugyldighet samt gyldigheten av dets forpliktelser 

Avsni t t  1  

Sti f t e lse  av al l menna ksjesel skapet  

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Samordningstiltakene fastsatt i dette avsnittet får anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter som gjelder for 

selskapsformene oppført i vedlegg I. Navnet på ethvert selskap med en selskapsform som er oppført i vedlegg I, skal inneholde 

eller ledsages av en betegnelse som er forskjellig fra betegnelsen fastsatt for andre selskapsformer. 

2. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende dette avsnittet på investeringsselskaper med skiftende kapital og på 

samvirkeforetak som er stiftet i en av selskapsformene oppført i vedlegg I. I den grad medlemsstatenes lovgivning gjør bruk av 

denne muligheten, skal de kreve at slike selskaper har med betegnelsen «investeringsselskap med skiftende kapital» eller 

«samvirkeforetak» i alle dokumenter som er angitt i artikkel 26. 

Med «investeringsselskap med skiftende kapital» menes i dette direktivet bare de selskapene 

— som har som eneste formål å investere sine midler i forskjellige former for verdipapirer, fast eiendom eller andre eiendeler 

med det eneste mål å spre investeringsrisikoen og å la aksjeeierne nyte godt av resultatene av forvaltningen av deres 

eiendeler, 

— som tilbyr sine aksjer for offentlig tegning, og 

— som har vedtekter der det er fastsatt at de, innenfor grensene av en fastsatt lavest og høyest kapital, til enhver tid kan 

utstede, kjøpe tilbake eller videreselge aksjer. 

Artikkel 3 

Obligatoriske opplysninger som skal tas med i vedtektene eller stiftelsesdokumentene 

Et selskaps vedtekter eller stiftelsesdokument skal alltid inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Selskapsformen og selskapets navn. 

b) Selskapets formål. 

c) Dersom selskapet ikke har autorisert kapital, størrelsen på den tegnede kapitalen. 

d) Dersom selskapet har autorisert kapital, størrelsen på denne og på den tegnede kapitalen på det tidspunktet da selskapet ble 

stiftet eller fikk tillatelse til å begynne sin virksomhet, og ved enhver endring i den autoriserte kapitalen, med forbehold for 

artikkel 14 bokstav e). 

e) Med mindre dette er fastsatt i lov, regler som bestemmer antallet og framgangsmåten ved utnevnelse av medlemmer til 

organer som har ansvar for å representere selskapet overfor tredjeparter, administrere, lede, føre tilsyn eller kontroll med 

selskapet, og som bestemmer fordelingen av myndighet mellom disse organene. 

f) Hvor lenge selskapet skal bestå dersom varigheten ikke er ubegrenset. 

Artikkel 4 

Obligatoriske opplysninger som skal tas med i vedtektene eller stiftelsesdokumentene eller i separate dokumenter 

Minst følgende opplysninger skal framgå av enten vedtektene eller stiftelsesdokumentet eller et separat dokument som 

offentliggjøres etter framgangsmåten som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16: 

a) Selskapets forretningskontor. 

b) De tegnede aksjenes pålydende verdi og, minst én gang i året, antallet aksjer.  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/267 

 

 

c) Antall tegnede aksjer uten pålydende verdi, dersom slike aksjer kan utstedes i henhold til nasjonal rett. 

d) Eventuelle særlige vilkår som begrenser aksjenes omsettelighet. 

e) Dersom det finnes flere aksjeklasser, opplysninger som er angitt under bokstav b), c) og d) for hver aksjeklasse, og 

rettighetene knyttet til hver aksjeklasse. 

f) Hvorvidt aksjene er utstedt på navn eller er ihendehaveraksjer, dersom nasjonal rett tillater begge typer, og alle 

bestemmelser om konvertering av slike aksjer, med mindre framgangsmåten er fastsatt ved lov. 

g) Størrelsen på den delen av den tegnede kapitalen som er innbetalt på det tidspunktet da selskapet ble stiftet eller fikk 

tillatelse til å begynne sin virksomhet. 

h) Den pålydende verdien av de aksjene, eller antallet aksjer når de er uten pålydende verdi, som utstedes som vederlag for 

innskudd i annet enn penger, samt opplysninger om innskuddets art og navnet på personen som yter innskuddet. 

i) Identiteten til fysiske eller juridiske personer eller selskaper som har undertegnet vedtektene eller stiftelsesdokumentet, eller 

i hvis navn dette har skjedd, eller, dersom stiftelsen av selskapet ikke skjer samtidig, identiteten til fysiske eller juridiske 

personer eller selskaper som har undertegnet utkastet til vedtekter eller stiftelsesdokument, eller i hvis navn dette har 

skjedd. 

j) Det samlede beløpet eller i det minste et overslag over alle kostnader som skal betales av selskapet eller belastes det i 

forbindelse med stiftelsen og eventuelt før det får tillatelse til å begynne sin virksomhet. 

k) Enhver særlig fordel som under stiftelsen av selskapet eller inntil det tidspunktet selskapet får tillatelse til å begynne sin 

virksomhet, er gitt til noen som har deltatt i stiftelsen av selskapet eller i disposisjoner som fører til at tillatelse til å begynne 

virksomhet blir gitt. 

Artikkel 5 

Tillatelse til å begynne virksomhet 

1. Dersom en medlemsstats lovgivning fastsetter at et selskap ikke kan begynne sin virksomhet uten tillatelse, skal den også 

fastsette bestemmelser om ansvar for forpliktelser som selskapet har påtatt seg, eller som er inngått på selskapets vegne i løpet 

av perioden før slik tillatelse innvilges eller avslås. 

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på forpliktelser i henhold til avtaler som selskapet har inngått under forutsetning av at tillatelse 

til å begynne virksomhet vil bli gitt. 

Artikkel 6 

Selskaper med flere deltakere 

1. Dersom en medlemsstats lovgivning krever at et selskap skal stiftes av flere deltakere, skal det forholdet at alle aksjene 

eies av én person, eller at antall deltakere har sunket under det lovbestemte minsteantallet etter stiftelsen av selskapet, ikke uten 

videre føre til oppløsning av selskapet. 

2. Dersom selskapet i henhold til en medlemsstats lovgivning kan oppløses etter rettslig pålegg i tilfeller som nevnt i nr. 1, 

skal dommeren som har domsmyndighet, kunne gi selskapet tilstrekkelig tid til å bringe forholdet i orden. 

3. Når et slikt pålegg om oppløsning som nevnt i nr. 2 er gitt, skal selskapet avvikles. 

Avsni t t  2  

Aksjesel skapets  ugyldig het  og  gy ldig heten av det s  forpl iktel ser  

Artikkel 7 

Alminnelige bestemmelser og solidaransvar 

1. Samordningstiltakene fastsatt i dette avsnittet får anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter som gjelder for 

selskapsformene oppført i vedlegg II.  
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2. Dersom det er handlet i selskapets navn mens det er under stiftelse og før det har fått rettsevne, og selskapet ikke overtar 

de forpliktelsene som er oppstått som følge av dette, hefter de personene som har handlet, solidarisk og med ubegrenset ansvar, 

med mindre annet er avtalt. 

Artikkel 8 

Virkningene av offentlighet med hensyn til tredjeparter 

Dersom formalitetene for offentlighet er iakttatt med hensyn til de personene som i egenskap av organ har fullmakt til å 

representere selskapet, kan mangler ved deres oppnevnelse ikke påberopes overfor tredjeparter, med mindre selskapet godtgjør 

at tredjepartene kjente til manglene. 

Artikkel 9 

Handlinger utført av selskapets organer og dets representasjon 

1. Selskapet forpliktes overfor tredjepart ved de handlingene som er utført av selskapets organer, selv om handlingene ikke 

omfattes av selskapets formål, med mindre handlingene innebærer en overskridelse av den myndigheten som organene er tillagt 

eller kan tillegges etter loven. 

Medlemsstatene kan likevel bestemme at selskapet ikke forpliktes ved slike handlinger når de ikke omfattes av selskapets 

formål, dersom selskapet godtgjør at tredjeparten kjente til at handlingen ikke var omfattet av formålet, eller at vedkommende 

etter omstendighetene ikke kunne være uvitende om det. Offentliggjøring av vedtektene utgjør ikke i seg selv tilstrekkelig bevis 

for dette. 

2. De begrensningene i myndigheten til selskapets organer som følger av vedtektene eller av en beslutning truffet av 

vedkommende organer, kan ikke påberopes overfor tredjeparter, selv om de er blitt offentliggjort. 

3. Dersom nasjonal rett fastsetter at fullmakten til å representere selskapet, som unntak fra rettsregelen som regulerer 

området, ved vedtektsbestemmelse kan tillegges en enkelt person eller flere personer som opptrer i fellesskap, kan nasjonal rett 

fastsette at en slik vedtektsbestemmelse kan påberopes overfor tredjeparter, forutsatt at den gjelder den alminnelige fullmakten 

til å representere selskapet; spørsmålet om hvorvidt en slik vedtektsbestemmelse kan gjøres gjeldende overfor tredjeparter, skal 

være underlagt bestemmelsene i artikkel 16. 

Artikkel 10 

Legalisering av selskapets stiftelsesdokument og vedtekter 

I alle medlemsstater der lovgivningen ikke har bestemmelser om forebyggende forvaltningsmessig eller rettslig kontroll i 

forbindelse med selskapets stiftelse, skal stiftelsesdokumentet og selskapsvedtektene samt endringer i disse dokumentene 

legaliseres. 

Artikkel 11 

Vilkår for et selskaps ugyldighet 

Medlemsstatenes lovgivning kan fastsette reglene om selskapers ugyldighet bare i samsvar med følgende bestemmelser: 

a) Ugyldighet skal erklæres ved rettsavgjørelse. 

b) Ugyldighet kan erklæres bare i følgende tilfeller: 

i) Når stiftelsesdokumentet mangler eller formalitetene i forbindelse med den forebyggende kontrollen eller 

notarialbekreftelsen ikke er iakttatt. 

ii) Når selskapets formål er ulovlig eller strider mot den offentlige orden.  
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iii) Når stiftelsesdokumentet eller vedtektene mangler opplysninger om selskapets navn, innskudd, størrelsen på den 

tegnede kapitalen eller selskapets formål. 

iv) Når internrettslige bestemmelser om minsteinnbetaling av selskapskapitalen ikke er overholdt. 

v) Når alle stiftere mangler evne til å forplikte seg. 

vi) Når antall stiftere er under to, i strid med den nasjonale retten som gjelder for selskapet. 

Bortsett fra ugyldighetstilfellet nevnt i første ledd kan et selskap ikke av noen grunn erklæres for ikke-eksisterende, absolutt 

ugyldig, relativt ugyldig eller ugyldig. 

Artikkel 12 

Konsekvenser av ugyldighet 

1. Tillatelsen til å påklage en rettsavgjørelse om ugyldighet overfor tredjeparter avgjøres etter bestemmelsene i artikkel 16. 

Dersom den nasjonale retten tillater at en tredjepart påklager en slik avgjørelse, skal dette skje innen seks måneder etter at 

rettsavgjørelsen er offentliggjort. 

2. Ugyldighet medfører at selskapet avvikles på samme måte som ved oppløsning. 

3. Ugyldigheten berører i seg selv ikke gyldigheten av forpliktelser inngått av eller overfor selskapet, med forbehold for 

konsekvensene av at selskapet er under avvikling. 

4. Hver medlemsstats lovgivning kan fastsette bestemmelser om rettsvirkningene av ugyldigheten i forholdet mellom 

selskapsdeltakerne. 

5. Innehavere av aksjer i et selskap plikter fortsatt å innbetale tegnet kapital som ennå ikke er innbetalt, i den grad 

forpliktelsene overfor kreditorene krever det. 

KAPITTEL III 

Offentlighet og sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  bes te mmelser  

Artikkel 13 

Virkeområde 

Samordningstiltakene fastsatt i dette avsnittet får anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter som gjelder for 

selskapsformene oppført i vedlegg II. 

Artikkel 14 

Dokumenter og opplysninger som skal offentliggjøres av selskaper 

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at den obligatoriske offentliggjøringen for selskapene 

omfatter minst følgende dokumenter og opplysninger: 

a) Stiftelsesdokumentet og vedtektene, dersom vedtektene er inntatt i et eget dokument. 

b) Endringer i dokumentene nevnt i bokstav a), herunder forlengelse av selskapets virksomhetsperiode. 

c) Etter hver endring av stiftelsesdokumentet eller vedtektene, det endrede dokumentets fullstendige tekst med den ordlyden 

det har etter endringene.  
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d) Oppnevnelse av, fratredelse for samt opplysninger om identiteten til personer som i egenskap av lovbestemt selskapsorgan 

eller som medlemmer av et slikt organ 

i) har fullmakt til å representere selskapet overfor tredjeparter og under rettergang; det skal gjennom offentliggjøringen 

framgå hvorvidt de personene som har fullmakt til å representere selskapet, kan gjøre det alene eller må gjøre det i 

fellesskap, 

ii) deltar i selskapets ledelse, tilsyn eller kontroll. 

e) Minst hvert år, størrelsen på den tegnede kapitalen dersom stiftelsesdokumentet eller vedtektene nevner en autorisert 

kapital, med mindre enhver forhøyelse av den tegnede kapitalen krever vedtektsendring. 

f) De regnskapsdokumentene for hvert regnskapsår som skal offentliggjøres i henhold til rådsdirektiv 86/635/EØF(1) og 

91/674/EØF(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EØF(3). 

g) Enhver endring i selskapets forretningskontor. 

h) Selskapets oppløsning. 

i) Enhver rettsavgjørelse som fastslår selskapets ugyldighet. 

j) Oppnevnelse av og opplysninger om identiteten til de personene som skal forestå avviklingen, samt den myndigheten som 

er tillagt dem, med mindre myndigheten framgår uttrykkelig og utelukkende av lov eller selskapets vedtekter. 

k) Enhver avslutning av en avvikling og sletting i registeret i de medlemsstatene der dette får juridiske følger. 

Artikkel 15 

Endringer i dokumenter og opplysninger 

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at enhver endring i de dokumentene og 

opplysningene som er nevnt i artikkel 14, innføres i det vedkommende registeret nevnt i artikkel 16 nr. 1 første ledd og 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 16 nr. 3 og 5, vanligvis innen 21 dager etter mottak av den fullstendige dokumentasjonen 

på endringene, herunder, dersom det er relevant, den lovlighetskontrollen som kreves i henhold til nasjonal rett for innføring i 

saksmappen. 

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på regnskapsdokumentene nevnt i artikkel 14 bokstav f). 

Artikkel 16 

Offentliggjøring i registeret 

1. I hver medlemsstat skal det i et sentralt register, handelsregister eller foretaksregister («registeret») opprettes en 

saksmappe for hvert selskap som er registrert der. 

Medlemsstatene skal sikre at selskaper har en entydig identifikasjonskode som gjør det mulig utvetydig å identifisere dem i 

kommunikasjonen mellom registrene gjennom systemet for sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og 

foretaksregistre («registersammenkoplingssystemet») som er opprettet i samsvar med artikkel 22 nr. 2. Denne entydige 

identifikasjonskoden skal som et minstekrav inneholde elementer som gjør det mulig å identifisere registerets medlemsstat, det 

opprinnelige nasjonale registeret og foretaksnummeret i dette registeret og, dersom det er relevant, elementer som hindrer 

identifikasjonsfeil.  

  

(1) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT L 374 av 

31.12.1991, s. 7). 

(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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2. I denne artikkelen menes med «elektronisk» at opplysningene sendes fra avsendelsesstedet og mottas på 

bestemmelsesstedet ved hjelp av utstyr for elektronisk behandling (herunder digital komprimering) og lagring av data, og i sin 

helhet overføres, rutes og mottas via tråd, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler på en måte som fastsettes 

av medlemsstatene. 

3. Alle dokumenter og opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 14, skal legges i saksmappen eller 

innføres i registeret, og det saksforholdet som er gjenstand for innføring i registeret, skal i alle tilfeller framgå av saksmappen. 

Medlemsstatene skal sørge for at selskapene og andre personer og organer som er pliktige til å inngi meldinger eller medvirke 

til det, kan inngi elektronisk alle dokumenter og opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 14. Dessuten kan 

medlemsstatene pålegge alle selskaper eller visse kategorier av selskaper å inngi alle eller visse typer av slike dokumenter og 

opplysninger elektronisk. 

Alle dokumenter og opplysninger nevnt i artikkel 14 som inngis, uansett om det skjer på papir eller elektronisk, skal legges i 

saksmappen eller innføres i registeret i elektronisk form. For dette formålet skal medlemsstatene sørge for at alle slike 

dokumenter og opplysninger som inngis på papir, konverteres til elektronisk form av registeret. 

Dokumenter og opplysninger nevnt i artikkel 14 som er inngitt på papir fram til og med 31. desember 2006, trenger ikke 

konverteres automatisk til elektronisk form av registeret. Medlemsstatene skal likevel sørge for at de konverteres til elektronisk 

form av registeret etter at det er mottatt en søknad om offentliggjøring i elektronisk form inngitt i samsvar med de tiltakene som 

er vedtatt for å gjennomføre nr. 4 i denne artikkelen. 

4. En kopi av alle eller deler av dokumentene eller opplysningene som er nevnt i artikkel 14 skal være tilgjengelig etter 

søknad. Søknader kan inngis til registeret på papir eller elektronisk etter søkerens valg. 

Kopier omhandlet i første ledd skal kunne fås fra registeret på papir eller elektronisk etter søkerens valg. Dette gjelder for alle 

dokumenter og opplysninger som allerede er inngitt. Medlemsstatene kan imidlertid beslutte at alle eller visse typer dokumenter 

og opplysninger som er inngitt på papir senest 31. desember 2006, ikke skal kunne fås elektronisk fra registeret dersom det har 

gått en viss tid mellom den datoen da de ble inngitt, og datoen for inngivelse av søknaden til registeret. Dette tidsrommet kan 

ikke være kortere enn ti år. 

Gebyret for å få en kopi av alle eller deler av dokumenter og opplysninger som er nevnt i artikkel 14, enten på papir eller 

elektronisk, skal ikke overstige administrasjonskostnadene. 

Papirkopiene som utleveres til en søker, skal bekreftes å være «rett kopi», med mindre søkeren gir avkall på en slik bekreftelse. 

De elektroniske kopiene som oversendes, skal ikke bekreftes å være «rett kopi», med mindre søkeren uttrykkelig ber om det. 

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at bekreftelsen av elektroniske kopier garanterer både at 

deres opprinnelse er ekte, og at deres innhold er fullstendig, ved hjelp av minst én avansert elektronisk signatur som definert i 

artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF(1). 

5. Dokumentene og opplysningene nevnt i nr. 3 skal offentliggjøres i det nasjonale kunngjøringsbladet som medlemsstaten 

angir for dette formålet, enten ved fullstendig eller delvis gjengivelse eller som en henvisning til dokumentet som er lagt i 

saksmappen eller innført i registeret. Det nasjonale kunngjøringsbladet som angis for dette formålet, kan være i elektronisk 

form. 

Medlemsstatene kan beslutte å erstatte offentliggjøring i det nasjonale kunngjøringsbladet med et tiltak med tilsvarende 

virkning, som minst må innebære at det anvendes et system som sikrer at de offentliggjorte opplysningene er tilgjengelige i 

kronologisk rekkefølge gjennom en sentral elektronisk plattform. 

6. Selskapet kan påberope seg dokumentene og opplysningene overfor tredjeparter først etter at de er offentliggjort i samsvar 

med nr. 5, med mindre selskapet godtgjør at tredjepartene kjente til dem.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 av 

19.1.2000, s. 12). 
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For transaksjoner som har funnet sted før den 16. dagen etter offentliggjøringen, kan dokumentene og opplysningene likevel 

ikke påberopes overfor tredjeparter dersom de godtgjør at det var umulig for dem å ha kjennskap til dokumentene og 

opplysningene. 

7. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å unngå uoverensstemmelse mellom det som 

offentliggjøres i henhold til nr. 5, og innholdet i registeret eller saksmappen. 

Ved uoverensstemmelse kan ikke den teksten som er offentliggjort i henhold til nr. 5, påberopes overfor tredjeparter; 

tredjepartene kan imidlertid påberope seg den offentliggjorte teksten, med mindre selskapet godtgjør at tredjepartene kjente til 

teksten som er lagt i saksmappen eller innført i registeret. 

Tredjeparter kan dessuten alltid påberope seg dokumenter og opplysninger der formalitetene for offentlighet ennå ikke er 

overholdt, med mindre mangelen på offentlighet medfører at dokumentene eller opplysningene ikke får virkning. 

Artikkel 17 

Ajourførte opplysninger om nasjonal rett med hensyn til tredjeparters rettigheter 

1. Medlemsstatene skal sikre at ajourførte opplysninger gjøres tilgjengelige med en forklaring på internrettslige 

bestemmelser som innebærer at tredjeparter i samsvar med artikkel 16 nr. 5, 6 og 7 kan påberope seg de opplysningene og hver 

type dokument som er nevnt i artikkel 14. 

2. Medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig de opplysningene som kreves for offentliggjøring på den europeiske e-justis-

portalen («portalen»), i samsvar med portalens regler og tekniske krav. 

3. Kommisjonen skal offentliggjøre opplysningene på portalen på alle offisielle språk i Unionen. 

Artikkel 18 

Tilgang til elektroniske kopier av dokumenter og opplysninger 

1. Elektroniske kopier av dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 14 skal også gjøres offentlig tilgjengelige gjennom 

registersammenkoplingssystemet. 

2. Medlemsstatene skal sikre at dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 14 er tilgjengelige elektronisk gjennom 

registersammenkoplingssystemet i et standardisert meldingsformat. Medlemsstatene skal også sikre at minstestandarder for 

sikkerhet ved dataoverføring overholdes. 

3. Kommisjonen skal stille til rådighet en søketjeneste på alle offisielle språk i Unionen for selskaper som er registrert i 

medlemsstatene, med sikte på å gjøre følgende tilgjengelig gjennom portalen: 

a) Dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 14. 

b) De forklarende beskrivelsene som finnes på alle offisielle språk i Unionen, og som angir disse opplysningene og 

dokumenttypene. 

Artikkel 19 

Gebyrer for dokumenter og opplysninger 

1. Gebyret som innkreves for tilgang til dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 14 gjennom registersammen-

koplingssystemet, skal ikke overstige administrasjonskostnadene for tilgangen. 

2. Medlemsstatene skal sikre gratis tilgang til følgende opplysninger gjennom registersammenkoplingssystemet: 

a) Selskapets navn og juridiske form. 

b) Selskapets forretningskontor og medlemsstaten det er registrert i. 

c) Selskapets registreringsnummer. 

I tillegg til disse opplysningene kan medlemsstatene velge å gi gratis tilgang til ytterligere dokumenter og opplysninger.  
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Artikkel 20 

Opplysninger om innledning og avslutning av framgangsmåter for avvikling eller insolvensbehandling og om sletting av 

et selskap fra registeret 

1. Et selskaps register skal gjennom registersammenkoplingssystemet uten unødig opphold gjøre tilgjengelig opplysninger 

om innledning og avslutning av framgangsmåter for avvikling eller insolvensbehandling i selskapet og om sletting av selskapet 

fra registeret, dersom dette får juridiske følger i medlemsstaten der selskapets register føres. 

2. En filials register skal gjennom registersammenkoplingssystemet sikre at opplysningene nevnt i nr. 1 mottas uten unødig 

opphold. 

3. Utvekslingen av opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal være gratis for registrene. 

Artikkel 21 

Språk ved offentliggjøring og oversettelse av dokumenter og opplysninger som skal offentliggjøres 

1. Dokumenter og opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 14, skal opprettes og inngis på et av de 

språkene som er tillatt etter språkreglene som gjelder i den medlemsstaten der saksmappen nevnt i artikkel 16 nr. 1 er opprettet. 

2. I tillegg til den obligatoriske offentliggjøringen nevnt i artikkel 16 skal medlemsstatene tillate at oversettelser av 

dokumenter og opplysninger nevnt i artikkel 14 offentliggjøres frivillig i samsvar med artikkel 16 på et hvilket som helst av 

Unionens offisielle språk. 

Medlemsstatene kan fastsette at oversettelsen av slike dokumenter og opplysninger skal være bekreftet. 

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å lette tredjeparters tilgang til oversettelser som er offentliggjort 

frivillig. 

3. I tillegg til den obligatoriske offentliggjøringen nevnt i artikkel 16 og den frivillige offentliggjøringen som tillates i 

henhold til nr. 2 i denne artikkelen, kan medlemsstatene tillate at de aktuelle dokumentene og opplysningene offentliggjøres i 

samsvar med artikkel 16 på et hvilket som helst annet språk. 

Medlemsstatene kan fastsette at oversettelsen av slike dokumenter og opplysninger skal være bekreftet. 

4. Ved uoverensstemmelse mellom dokumenter og opplysninger offentliggjort på registerets offisielle språk og oversettelsen 

som er offentliggjort frivillig, kan sistnevnte ikke påberopes overfor tredjeparter. Tredjeparter kan likevel påberope seg 

oversettelser som er offentliggjort frivillig, med mindre selskapet godtgjør at tredjepartene kjente til den versjonen som var 

gjenstand for obligatorisk offentliggjøring. 

Artikkel 22 

System for sammenkopling av registre 

1. Det skal opprettes en europeisk sentral plattform («plattformen»). 

2. Registersammenkoplingssystemet skal bestå av 

— medlemsstatenes registre, 

— plattformen, 

— portalen som fungerer som et europeisk elektronisk tilknytningspunkt. 

3. Medlemsstatene skal sikre samvirkingsevne for sine registre i registersammenkoplingssystemet gjennom plattformen. 

4. Medlemsstatene kan opprette valgfrie tilknytningspunkter til registersammenkoplingssystemet. De skal uten unødig 

opphold underrette Kommisjonen om opprettelsen av slike tilknytningspunkter og om alle vesentlige endringer i driften av dem.  
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5. Tilgang til opplysninger fra registersammenkoplingssystemet skal sikres gjennom portalen og gjennom de valgfrie 

tilknytningspunktene som opprettes av medlemsstatene. 

6. Opprettelsen av registersammenkoplingssystemet berører ikke gjeldende bilaterale avtaler som er inngått mellom 

medlemsstater om utvekslingen av opplysninger om selskaper. 

Artikkel 23 

Utvikling og drift av plattformen 

1. Kommisjonen skal beslutte om den skal utvikle og/eller drive plattformen selv eller gjennom en tredjepart. 

Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjepart utvikle og/eller drive plattformen, skal valget av tredjepart og Kommisjonens 

håndheving av avtalen med vedkommende skje i samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

2. Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjepart utvikle plattformen, skal den ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

fastsette de tekniske spesifikasjonene for offentlig innkjøp og varigheten av avtalen som skal inngås med denne tredjeparten. 

3. Dersom Kommisjonen beslutter å la en tredjepart drive plattformen, skal den ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta 

nærmere regler for den operative forvaltningen av plattformen. 

Den operative forvaltningen av plattformen skal særlig omfatte 

— tilsynet med driften av plattformen, 

— sikkerheten for og vernet av opplysningene som formidles og utveksles ved hjelp av plattformen, 

— samordningen av forbindelsene mellom medlemsstatenes registre og tredjeparten. 

Kommisjonen skal føre tilsyn med driften av plattformen. 

4. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 2 og 3 skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 164 nr. 2. 

Artikkel 24 

Gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta følgende: 

a) Den tekniske spesifikasjonen som angir metodene for elektronisk kommunikasjon i registersammenkoplingssystemet. 

b) Den tekniske spesifikasjonen for kommunikasjonsprotokollene. 

c) De tekniske tiltakene som sikrer minstestandarder for informasjonsteknologisikkerhet ved kommunikasjon og formidling 

av opplysninger i registersammenkoplingssystemet. 

d) Den tekniske spesifikasjonen som angir metodene for utveksling av opplysninger mellom selskapets register og filialens 

register som nevnt i artikkel 20 og 34. 

e) Den detaljerte listen over opplysninger som skal oversendes med sikte på utveksling av opplysninger mellom registre, som 

nevnt i artikkel 20, 34 og 130. 

f) Den tekniske spesifikasjonen som angir strukturen for det standardiserte meldingsformatet med sikte på utveksling av 

opplysninger mellom registrene, plattformen og portalen. 

g) Den tekniske spesifikasjonen som angir det settet av opplysninger som er nødvendig for at plattformen skal kunne utføre 

sine funksjoner, og metoden for lagring, bruk og vern av slike opplysninger.  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/275 

 

 

h) Den tekniske spesifikasjonen som angir strukturen for og bruken av den entydige identifikasjonskoden for 

kommunikasjonen mellom registre. 

i) Den spesifikasjonen som angir de tekniske driftsmetodene for registersammenkoplingssystemet når det gjelder formidling 

og utveksling av opplysninger, og den spesifikasjonen som angir hvilke informasjonsteknologitjenester plattformen tilbyr, 

som sikrer at meldingene gis på det relevante språket. 

j) De harmoniserte kriteriene for den søketjenesten portalen tilbyr. 

k) Betalingsmetodene, idet det tas hensyn til tilgjengelige betalingstjenester, for eksempel nettbetalingstjenester. 

l) Detaljene i de forklarende beskrivelsene som angir opplysningene og dokumenttypene nevnt i artikkel 14. 

m) De tekniske vilkårene for tilgang til de tjenestene registersammenkoplingssystemet tilbyr. 

n) Framgangsmåten og de tekniske kravene for sammenkoplingen av de valgfrie tilknytningspunktene til plattformen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 164 nr. 2. 

Artikkel 25 

Finansiering 

1. Opprettelsen og den framtidige utviklingen av plattformen og de tilpasningene av portalen som følger av dette direktivet, 

skal finansieres over Unionens alminnelige budsjett. 

2. Vedlikeholdet og driften av plattformen skal finansieres over Unionens alminnelige budsjett og kan samfinansieres ved 

hjelp av gebyrer for tilgang til registersammenkoplingssystemet som innkreves fra de enkelte brukerne. Dette nummeret berører 

på ingen måte gebyrer på nasjonalt plan. 

3. Ved hjelp av delegerte rettsakter og i samsvar med artikkel 163 kan Kommisjonen vedta bestemmelser om hvorvidt 

plattformen skal samfinansieres gjennom innkreving av gebyrer, og eventuelt hvilket beløp som kan innkreves i gebyr fra de 

enkelte brukerne i henhold til nr. 2 i denne artikkelen. 

4. Gebyrer som innkreves i henhold til nr. 2 i denne artikkelen, skal ikke berøre eventuelle gebyrer som medlemsstatene 

innkrever for tilgang til dokumenter og opplysninger som nevnt i artikkel 19 nr. 1. 

5. Gebyrer som innkreves i henhold til nr. 2 i denne artikkelen, skal ikke innkreves for tilgang til opplysningene nevnt i 

artikkel 19 nr. 2 bokstav a), b) og c). 

6. Hver medlemsstat skal dekke kostnadene for tilpasning av sine nasjonale registre samt de kostnadene til vedlikehold og 

drift av dem som følger av dette direktivet. 

Artikkel 26 

Opplysninger om brev og bestillingsblanketter 

Medlemsstatene skal fastsette at brev og bestillingsblanketter, uansett om de er i papirform eller det benyttes et annet medium, 

angir følgende: 

a) De opplysningene som er nødvendige for å identifisere registeret der saksmappen nevnt i artikkel 16 er opprettet, og 

selskapets registreringsnummer i registeret. 

b) Opplysninger om selskapets juridiske form, om selskapets forretningskontor og eventuelt om at selskapet er under 

avvikling. 

Dersom selskapskapitalen er nevnt i disse dokumentene, skal tegnet og innbetalt kapital angis. 

Medlemsstatene skal fastsette at selskapets nettsteder minst skal inneholde opplysningene som er nevnt i første ledd, og om 

nødvendig opplysninger om tegnet og innbetalt kapital.  
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Artikkel 27 

Personer som har ansvar for formalitetene for offentlighet 

Hver medlemsstat skal bestemme hvem som har ansvar for at formalitetene for offentlighet blir ivaretatt. 

Artikkel 28 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette egnede sanksjoner minst for det tilfellet at 

a) regnskapsdokumentene ikke offentliggjøres som fastsatt i artikkel 14 bokstav f), 

b) de obligatoriske opplysningene nevnt i artikkel 26 utelates på forretningsdokumentene eller på selskapets eventuelle 

nettsted. 

Avsni t t  2  

Regler for of fent l ig het  for  f i l ia ler  av sels kaper f ra  andre medlemsstater  

Artikkel 29 

Offentliggjøring av dokumenter og opplysninger som gjelder for en filial 

1. Dokumenter og opplysninger som gjelder for en filial som er åpnet i en medlemsstat av et selskap med en selskapsform 

som oppført i vedlegg II, og som er underlagt lovgivningen i en annen medlemsstat, skal offentliggjøres i samsvar med 

lovgivningen i medlemsstaten der filialen ligger, i samsvar med artikkel 16. 

2. Dersom kravene om offentlighet som gjelder for filialen er forskjellige fra dem som gjelder for selskapet, har filialens 

krav om offentlighet forrang med hensyn til transaksjoner som gjelder filialen. 

3. Dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 1 skal gjøres offentlig tilgjengelige gjennom 

registersammenkoplingssystemet. Artikkel 18 og artikkel 19 nr. 1 får tilsvarende anvendelse. 

4. Medlemsstatene skal sikre at filialer har en entydig identifikasjonskode som gjør det mulig utvetydig å identifisere dem i 

kommunikasjonen mellom registre gjennom registersammenkoplingssystemet. Denne entydige identifikasjonskoden skal som 

et minstekrav inneholde elementer som gjør det mulig å identifisere registerets medlemsstat, det opprinnelige nasjonale 

registeret og filialnummeret i dette registeret og, dersom det er relevant, elementer som hindrer identifikasjonsfeil. 

Artikkel 30 

Dokumenter og opplysninger som skal offentliggjøres 

1. Den obligatoriske offentliggjøringen fastsatt i artikkel 29 skal omfatte bare følgende dokumenter og opplysninger: 

a) Filialens adresse. 

b) Filialens virksomhet. 

c) Registeret der saksmappen nevnt i artikkel 16 er opprettet for selskapet, og registreringsnummeret i registeret. 

d) Selskapets navn og juridiske form, og navnet på filialen, dersom dette er forskjellig fra navnet på selskapet. 

e) Oppnevnelse av, fratredelse for samt opplysninger om identiteten til personer som har fullmakt til å representere selskapet 

overfor tredjeparter og under rettergang 

— i egenskap av lovbestemt selskapsorgan eller som medlemmer av et slikt organ, i samsvar med offentliggjøringen i 

henhold til artikkel 14 bokstav d), 

— som selskapets faste representanter i forbindelse med filialens virksomhet, med angivelse av omfanget av deres 

fullmakter.  
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f) — Avvikling av selskapet, oppnevnelse av avviklingsstyre, opplysninger om det og dets fullmakter og avviklingens 

avslutning i samsvar med selskapets offentliggjøring i henhold til artikkel 14 bokstav h), j) og k). 

— Insolvensbehandling, akkord eller tilsvarende framgangsmåter som selskapet er underlagt. 

g) Regnskapsdokumentene i henhold til artikkel 31. 

h) Nedlegging av filialen. 

2. Den medlemsstaten der filialen er åpnet, kan fastsette at følgende skal offentliggjøres som nevnt i artikkel 29: 

a) Signaturen til personene nevnt i nr. 1 bokstav e) og f) i denne artikkelen. 

b) Stiftelsesdokumentet og vedtektene, dersom vedtektene er inntatt i et eget dokument, i samsvar med artikkel 14 bokstav a), 

b) og c), sammen med endringer av disse dokumentene. 

c) En attest fra registeret nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkelen med hensyn til selskapets eksistens. 

d) En angivelse av sikkerhet stilt i selskapets eiendom i denne medlemsstaten, forutsatt at slik offentliggjøring er knyttet til 

denne sikkerhetens gyldighet. 

Artikkel 31 

Grenser for obligatorisk offentliggjøring av regnskapsdokumenter 

Den obligatoriske offentliggjøringen fastsatt i artikkel 30 nr. 1 bokstav g) skal begrenses til de regnskapsdokumentene som er 

utarbeidet, revidert og offentliggjort i henhold til den medlemsstatens lovgivning som selskapet er underlagt, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF(1) og direktiv 2013/34/EU. 

Artikkel 32 

Språk for offentliggjøring og oversettelse av dokumenter som skal offentliggjøres 

Den medlemsstaten der filialen er åpnet, kan kreve at dokumentene nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) og artikkel 31 skal 

offentliggjøres på et annet offisielt språk i Unionen, og at oversettelsen av slike dokumenter skal bekreftes. 

Artikkel 33 

Offentliggjøring når et selskap har åpnet flere filialer i en medlemsstat 

Dersom et selskap har åpnet flere enn én filial i en medlemsstat, kan offentliggjøringen nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) og 

artikkel 31 etter selskapets valg foretas i filialens register. 

I tilfellet nevnt i første ledd skal den obligatoriske offentliggjøringen for de øvrige filialene omfatte opplysninger om 

filialregisteret der offentliggjøringen ble foretatt, sammen med denne filialens nummer i nevnte register. 

Artikkel 34 

Opplysninger om innledning og avslutning av framgangsmåter for avvikling eller insolvensbehandling og om sletting av 

selskapet fra registeret 

1. Artikkel 20 får anvendelse på selskapets register og filialens register.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87). 
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2. Medlemsstatene skal avgjøre hvilken framgangsmåte som skal følges etter at opplysningene nevnt i artikkel 20 nr. 1 og 2 

er mottatt. Slike framgangsmåter skal sikre at filialer av selskaper som er blitt avviklet eller på annen måte slettet fra registeret, 

også slettes fra registeret uten unødig opphold. 

3. Nr. 2 annet punktum får ikke anvendelse på filialer av selskaper som er blitt slettet fra registeret som følge av en endring 

av det berørte selskapets juridiske form, en fusjon eller fisjon eller en flytting av dets forretningskontor over landegrensene. 

Artikkel 35 

Opplysninger om brev og bestillingsblanketter 

Medlemsstatene skal fastsette at brev og bestillingsblanketter som anvendes av en filial, i tillegg til opplysningene fastsatt i 

artikkel 26, angir registeret der filialens saksmappe oppbevares, sammen med filialens nummer i registeret. 

Avsni t t  3  

Regler for of fent l ig het  for  f i l ia ler  av sels kaper f ra  tredjestater  

Artikkel 36 

Offentliggjøring av dokumenter og opplysninger som gjelder for en filial 

1. Dokumentene og opplysningene om en filial som er åpnet i en medlemsstat av et selskap som ikke er underlagt en 

medlemsstats lovgivning, men som har en juridisk form som kan sammenlignes med selskapsformene oppført i vedlegg II, skal 

offentliggjøres i samsvar med lovgivningen til medlemsstaten der filialen ligger, som fastsatt i artikkel 16. 

2. Artikkel 29 nr. 2 får anvendelse. 

Artikkel 37 

Obligatoriske dokumenter og opplysninger som skal offentliggjøres 

Den obligatoriske offentliggjøringen fastsatt i artikkel 36 skal omfatte minst følgende dokumenter og opplysninger: 

a) Filialens adresse. 

b) Filialens virksomhet. 

c) Hvilken stats lovgivning selskapet er underlagt. 

d) Dersom det kreves i henhold til disse rettsreglene, registeret der selskapet er oppført, og selskapets registreringsnummer i 

registeret. 

e) Stiftelsesdokumentet og vedtektene, dersom vedtektene er inntatt i et eget dokument, samt alle endringer av disse 

dokumentene. 

f) Selskapets juridiske form, hovedforetak og formål samt, minst årlig, tegnet kapital, dersom disse opplysningene ikke er 

angitt i dokumentene nevnt i bokstav e). 

g) Selskapets navn og navnet på filialen, dersom dette er forskjellig fra navnet på selskapet. 

h) Oppnevnelse av, fratredelse for samt opplysninger om identiteten til personer som har fullmakt til å representere selskapet 

overfor tredjeparter og under rettergang 

— i egenskap av lovbestemt selskapsorgan eller som medlemmer av et slikt organ, 

— som selskapets faste representanter i forbindelse med filialens virksomhet. 

Det skal angis hvilket omfang disse personenes fullmakter har, og om disse personene kan forplikte selskapet alene eller må 

gjøre det i fellesskap.  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/279 

 

 

i) — Avvikling av selskapet, oppnevnelse av avviklingsstyre, opplysninger om det og dets fullmakter og avviklingens 

avslutning. 

— Insolvensbehandling, akkord eller tilsvarende framgangsmåter som selskapet er underlagt. 

j) Regnskapsdokumentene i henhold til artikkel 38. 

k) Nedlegging av filialen. 

Artikkel 38 

Begrensninger med hensyn til obligatorisk offentliggjøring av regnskapsdokumenter 

1. Den obligatoriske offentliggjøringen fastsatt i artikkel 37 bokstav j) får anvendelse på de av selskapets regnskaps-

dokumenter som er utarbeidet, revidert og offentliggjort i henhold til den medlemsstatens lovgivning som selskapet er 

underlagt. Dersom de ikke er utarbeidet i samsvar med direktiv 2013/34/EU eller på tilsvarende måte, kan medlemsstatene 

kreve at regnskapsdokumenter knyttet til filialens virksomhet utarbeides og offentliggjøres. 

2. Artikkel 32 og 33 får anvendelse. 

Artikkel 39 

Opplysninger om brev og bestillingsblanketter 

Medlemsstatene skal fastsette at brev og bestillingsblanketter som anvendes av en filial, angir registeret der filialens saksmappe 

oppbevares, sammen med filialens nummer i registeret. Dersom lovgivningen i den staten som selskapet er underlagt, 

forutsetter innføring i et register, skal det registeret der selskapet er registrert, samt selskapets registreringsnummer i registeret 

også angis. 

Avsni t t  4  

Beste mmelser om anvendelse  og  gjenno mfø ring  

Artikkel 40 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette egnede sanksjoner i tilfelle manglende offentliggjøring av forholdene angitt i artikkel 29, 30, 31, 

36, 37 og 38 og utelatelse fra brev og bestillingsblanketter av de obligatoriske opplysningene fastsatt i artikkel 35 og 39. 

Artikkel 41 

Personer som har ansvar for formalitetene for offentlighet 

Hver medlemsstat skal bestemme hvem som skal ha ansvar for formalitetene fastsatt i avsnitt 2 og 3. 

Artikkel 42 

Unntak fra bestemmelsene om offentliggjøring av regnskapsdokumenter for filialer 

1. Artikkel 31 og 38 får ikke anvendelse på filialer som er åpnet av kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner som omfattes 

av rådsdirektiv 89/117/EØF(1). 

2. I påvente av senere samordning kan medlemsstatene unnlate å anvende artikkel 31 og 38 på filialer som er åpnet av 

forsikringsselskaper.  

  

(1) Rådsdirektiv 89/117/EØF av 13. februar 1989 om plikt til å offentliggjøre regnskapsdokumenter for filialer av kredittinstitusjoner og 

finansinstitusjoner etablert i en medlemsstat når hovedkontoret ligger utenfor denne medlemsstat (EFT L 44 av 16.2.1989, s. 40). 
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Artikkel 43 

Kontaktutvalg 

Kontaktutvalget som er nedsatt i henhold til artikkel 52 i rådsdirektiv 78/660/EØF(1), har også som oppgave 

a) å lette en harmonisert anvendelse av bestemmelsene i avsnitt 2 og 3 samt dette avsnittet ved regelmessige samråd, særlig 

om konkrete problemer som oppstår i forbindelse med anvendelsen, uten at dette berører anvendelsen av traktatens artikkel 

258 og 259, 

b) ved behov å gi Kommisjonen råd om eventuelle tilføyelser eller endringer i bestemmelsene i avsnitt 2 og 3 samt dette 

avsnittet. 

KAPITTEL IV 

Kapitalsikring og -endring 

Avsni t t  1  

Kapitalkrav  

Artikkel 44 

Alminnelige bestemmelser 

1. Samordningstiltakene fastsatt i dette kapittelet får anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter som gjelder for 

selskapsformene oppført i vedlegg I. 

2. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende bestemmelsene i dette kapittelet på investeringsselskaper med skiftende 

kapital og på samvirkeforetak som er stiftet i en av selskapsformene oppført i vedlegg I. I den grad medlemsstatenes lovgivning 

gjør bruk av denne muligheten, skal de kreve at slike selskaper har med betegnelsen «investeringsselskap med skiftende 

kapital» eller «samvirkeforetak» i alle dokumenter som er angitt i artikkel 26. 

Artikkel 45 

Minstekapital 

1. For at et selskap skal kunne stiftes eller få tillatelse til å begynne virksomhet, skal det etter medlemsstatenes lovgivning 

kreves at det tegnes en minstekapital som fastsettes til minst 25 000 euro. 

2. Hvert femte år skal Europaparlamentet og Rådet, etter forslag fra Kommisjonen i samsvar med traktatens artikkel 50 nr. 1 

og artikkel 50 nr. 2 bokstav g), vurdere og om nødvendig endre beløpet angitt i euro i nr. 1 i lys av den økonomiske og 

monetære utviklingen i Unionen og tendensen til at bare store og mellomstore foretak kan velge de selskapsformene som er 

oppført i vedlegg I. 

Artikkel 46 

Eiendeler 

Tegnet kapital kan bestå bare av eiendeler som kan gis en økonomisk vurdering. Eiendelene kan imidlertid ikke bestå av 

forpliktelsen til å utføre arbeid eller yte tjenester. 

Artikkel 47 

Aksjers utstedelsespris 

Aksjer kan ikke utstedes til et beløp som er lavere enn den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, den bokførte 

pariverdien.  

  

(1) Fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse 

selskapsformer (EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11). 
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Medlemsstatene kan imidlertid tillate at de som ervervsmessig påtar seg å plassere aksjer, betaler mindre enn det fulle beløpet 

for aksjer de tegner i forbindelse med en slik transaksjon. 

Artikkel 48 

Betaling av aksjer som utstedes som vederlag 

Aksjer som utstedes som vederlag, skal på det tidspunktet da selskapet ble stiftet eller fikk tillatelse til å begynne virksomhet, 

være innbetalt med minst 25 % av den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, av den bokførte pariverdien. 

Aksjer som utstedes som vederlag for innskudd i annet enn penger på det tidspunktet da selskapet ble stiftet eller fikk tillatelse 

til å begynne virksomhet, skal likevel være fullt innbetalt innen fem år fra selskapet er stiftet eller tillatelse er gitt. 

Avsni t t  2  

Garant ier  med hensy n t i l  lovfes te t  kapital  

Artikkel 49 

Rapport fra sakkyndige om innskudd i annet enn penger 

1. Ved innskudd i annet enn penger skal det før selskapet stiftes, eller før selskapet får tillatelse til å begynne virksomhet, 

utarbeides en rapport av én eller flere uavhengige sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent av en forvaltningsmyndighet eller 

rettsmyndighet. De sakkyndige kan i henhold til hver enkelt medlemsstats lovgivning være fysiske eller juridiske personer eller 

selskaper. 

2. Rapporten fra sakkyndige som er omhandlet i nr. 1, skal inneholde minst en beskrivelse av hver eiendel som utgjør 

innskuddet, og de metodene for verdsetting som er anvendt, og skal angi om de beregnede verdiene minst tilsvarer aksjenes 

antall og pålydende verdi eller, når de er uten pålydende verdi, deres bokførte pariverdi og eventuelt overkursen for de aksjene 

som skal utstedes som vederlag. 

3. Rapporten fra sakkyndige skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i 

samsvar med artikkel 16. 

4. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende denne artikkelen når samtlige aksjer til 90 % av sin pålydende verdi eller, når 

de er uten pålydende verdi, av sin bokførte pariverdi, er utstedt til ett eller flere selskaper som vederlag for innskudd i annet enn 

penger, og når følgende vilkår er oppfylt: 

a) Personene nevnt i artikkel 4 bokstav i) i det selskapet som skal motta innskuddene i annet enn penger, har gitt avkall på 

rapporten fra sakkyndige. 

b) Avkallet er offentliggjort i samsvar med nr. 3. 

c) Selskapene som yter innskudd i annet enn penger, har reserver som i henhold til lov eller vedtekter ikke kan utdeles, og som 

minst tilsvarer den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, den bokførte pariverdien av aksjene som er 

utstedt som vederlag for innskudd i annet enn penger. 

d) Selskapene som yter innskudd i annet enn penger, garanterer opp til et beløp som tilsvarer beløpet angitt i bokstav c), for 

den gjelden som mottakende selskap stifter fra det tidspunktet aksjene utstedes som vederlag for innskudd i annet enn 

penger, og til ett år etter offentliggjøringen av selskapets årsregnskap for det regnskapsåret da slike innskudd fant sted. 

Enhver overdragelse av disse aksjene er forbudt i denne perioden. 

e) Garantien nevnt i bokstav d) er offentliggjort i samsvar med nr. 3. 

f) Selskapene som yter innskudd i annet enn penger, skal overføre et beløp som tilsvarer beløpet angitt i bokstav c), til en 

reserve som først kan utdeles tre år etter offentliggjøringen av mottakende selskaps årsregnskap for det regnskapsåret da 

innskuddene i annet enn penger fant sted, eller eventuelt på et senere tidspunkt da alle krav i forbindelse med garantien som 

er nevnt i bokstav d), og som er fremmet i løpet av dette tidsrommet, er dekket.  
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5. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende denne artikkelen ved stiftelse av et nytt selskap gjennom fusjon eller fisjon 

dersom det er utarbeidet en rapport fra én eller flere uavhengige sakkyndige om fusjons- eller fisjonsplanen. 

Dersom medlemsstatene beslutter å anvende denne artikkelen i tilfellene nevnt i første ledd, kan de fastsette at rapporten 

utarbeidet i henhold til nr. 1 i denne artikkelen samt rapporten om fusjons- eller fisjonsplanen fra én eller flere uavhengige 

sakkyndige kan utarbeides av den eller de samme sakkyndige. 

Artikkel 50 

Unntak fra kravet om rapport fra sakkyndige 

1. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende artikkel 49 nr. 1, 2 og 3 dersom det, etter beslutning i administrasjons- eller 

ledelsesorganet, bidras med omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU(1) eller pengemarkedsinstrumenter som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 17 i samme direktiv som innskudd i annet 

enn penger, og disse verdipapirene eller pengemarkedsinstrumentene verdsettes ut fra den veide gjennomsnittsprisen de er 

omsatt for på ett eller flere regulerte markeder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i nevnte direktiv i et tilstrekkelig langt 

tidsrom, som skal fastsettes ved nasjonal rett, før den faktiske datoen for betaling av innskuddet i annet enn penger. 

Dersom denne prisen imidlertid er blitt påvirket av ekstraordinære omstendigheter som i vesentlig grad kan endre verdien av 

eiendelen på den faktiske innskuddsdatoen, herunder situasjoner der markedet for slike omsettelige verdipapirer eller 

pengemarkedsinstrumenter er blitt illikvid, skal det imidlertid foretas en ny verdsetting på administrasjons- eller 

ledelsesorganets initiativ og ansvar. 

Ved den nye verdsettingen får artikkel 49 nr. 1, 2 og 3 anvendelse. 

2. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende artikkel 49 nr. 1, 2 og 3 dersom det, etter beslutning i administrasjons- eller 

ledelsesorganet, bidras med andre eiendeler enn omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter nevnt i nr. 1 i denne 

artikkelen som innskudd i annet enn penger, dersom den virkelige verdien allerede er blitt vurdert av en anerkjent uavhengig 

sakkyndig og følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den virkelige verdien fastsettes for en dato høyst seks måneder før den faktiske innskuddsdatoen for eiendelene, og 

b) verdsettingen er foretatt i samsvar med allment aksepterte verdsettingsstandarder og -prinsipper i medlemsstaten som får 

anvendelse på den typen eiendeler som skal overdras. 

Dersom det inntreffer nye omstendigheter som vesentlig endrer eiendelens virkelige verdi på den faktiske innskuddsdatoen, skal 

det foretas en ny verdsetting på administrasjons- eller ledelsesorganets initiativ og ansvar. 

Ved den nye verdsettingen nevnt i annet ledd får artikkel 49 nr. 1, 2 og 3 anvendelse. 

Dersom det ikke foretas en ny verdsetting, kan én eller flere aksjeeiere som til sammen har minst 5 % av selskapets tegnede 

kapital på den datoen da beslutningen om kapitalforhøyelse treffes, kreve en verdsetting av en uavhengig sakkyndig, og i så fall 

får artikkel 49 nr. 1, 2 og 3 anvendelse. 

Én eller flere slike aksjeeiere kan framsette et krav inntil den faktiske innskuddsdatoen for eiendelene, forutsatt at den eller de 

berørte aksjeeierne fortsatt til sammen har minst 5 % av selskapets tegnede kapital, slik tilfellet var på den datoen da 

beslutningen om kapitalforhøyelse ble truffet. 

3. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende artikkel 49 nr. 1, 2 og 3 dersom det, etter beslutning i administrasjons- eller 

ledelsesorganet, bidras med andre eiendeler enn omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter nevnt i nr. 1 i denne 

artikkelen som innskudd i annet enn penger, hvis virkelige verdi for hver eiendel hentes fra det lovfestede regnskapet fra 

foregående regnskapsår, forutsatt at det lovfestede regnskapet er revidert i samsvar med direktiv 2006/43/EF. 

Nr. 2 annet til femte ledd i denne artikkelen får tilsvarende anvendelse.  

  

(1) 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 51 

Innskudd i annet enn penger uten rapport fra sakkyndige 

1. Dersom innskudd i annet enn penger som nevnt i artikkel 50 forekommer uten en rapport fra sakkyndige som nevnt i 

artikkel 49 nr. 1, 2 og 3, skal det i tillegg til kravene i artikkel 4 bokstav h) og innen én måned fra den faktiske innskuddsdatoen 

for eiendelene offentliggjøres en erklæring med følgende opplysninger: 

a) En beskrivelse av det aktuelle innskuddet i annet enn penger. 

b) Dets verdi, årsaken til verdsettingen og eventuelt verdsettingsmetode. 

c) En uttalelse om hvorvidt den beregnede verdien minst tilsvarer aksjenes antall og pålydende verdi eller, når de er uten 

pålydende verdi, deres bokførte pariverdi og eventuelt overkursen for de aksjene som skal utstedes som vederlag. 

d) En uttalelse om at det ikke har inntruffet nye omstendigheter av betydning for den opprinnelige verdsettingen. 

Erklæringen skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16. 

2. Dersom det foreslås innbetalt innskudd i annet enn penger uten en rapport fra sakkyndige som nevnt i artikkel 49 nr. 1, 2 

og 3 i forbindelse med en kapitalforhøyelse som foreslås i henhold til artikkel 68 nr. 2, skal det på den måten som er fastsatt i 

hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16, offentliggjøres en meddelelse som skal inneholde datoen for 

beslutningen om kapitalforhøyelse og opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, før overdragelsen av eiendelene som 

innskudd i annet enn penger kan bli gyldig. I så fall skal erklæringen nevnt i nr. 1 i denne artikkelen begrenses til en uttalelse 

om at ingen nye omstendigheter har inntruffet etter at meddelelsen ble offentliggjort. 

3. Hver medlemsstat skal gjennom egnede garantier sikre at framgangsmåten fastsatt i artikkel 50 og i denne artikkelen 

følges når det innbetales innskudd i annet enn penger, uten en rapport fra sakkyndige som nevnt i artikkel 49 nr. 1, 2 og 3. 

Artikkel 52 

Vesentlige erverv etter selskapets stiftelse eller tillatelse til å begynne virksomhet 

1. Selskapets erverv av eiendeler tilhørende en person eller et selskap som nevnt i artikkel 4 bokstav i) mot et vederlag som 

minst utgjør en tidel av den tegnede kapitalen, skal kontrolleres og offentliggjøres etter reglene i artikkel 49 nr. 1, 2 og 3 og 

godkjennes av en generalforsamling når ervervet finner sted før utløpet av en frist som er fastsatt i nasjonal rett, og som minst 

må være to år regnet fra det tidspunktet da selskapet ble stiftet eller fikk tillatelse til å begynne virksomhet. 

Artikkel 50 og 51 får tilsvarende anvendelse. 

Medlemsstatene kan også kreve at disse bestemmelsene anvendes når eiendelene tilhører en aksjeeier eller en annen person. 

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på erverv som skjer som ledd i selskapets vanlige virksomhet, på foranledning eller under 

kontroll av en forvaltningsmyndighet eller rettsmyndighet eller på en børs. 

Artikkel 53 

Aksjeeiernes plikt til å innbetale innskudd 

Med forbehold for bestemmelsene om nedsettelse av den tegnede kapitalen kan aksjeeierne ikke fritas fra plikten til å innbetale 

sine innskudd.  
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Artikkel 54 

Garantier ved omdanning 

Inntil en senere samordning av nasjonal rett er gjennomført, skal medlemsstatene treffe nødvendige tiltak for å sikre minst 

samme garantier som dem som er fastsatt i artikkel 3–6 og artikkel 45–53, ved omdanning av en annen selskapsform til et 

allmennaksjeselskap. 

Artikkel 55 

Endring av vedtektene eller stiftelsesdokumentet 

Artikkel 3–6 og artikkel 45–55 berører ikke medlemsstatenes bestemmelser om kompetanse og framgangsmåte i forbindelse 

med endring av vedtektene eller stiftelsesdokumentet. 

Avsni t t  3  

Regler for utde l ing  

Artikkel 56 

Alminnelige regler for utdeling 

1. Med unntak av nedsettelse av tegnet kapital kan utdeling til aksjeeierne ikke foretas når nettoeiendelene, slik de framgår 

av selskapets årsregnskap på avslutningsdatoen for siste regnskapsår, er eller etter en slik utdeling ville bli mindre enn den 

tegnede kapitalen med tillegg av de reservene som i henhold til loven eller selskapets vedtekter ikke kan utdeles. 

2. Dersom den ikke-innkalte delen av den tegnede kapitalen ikke er oppført under eiendeler i balansen, skal dette beløpet 

trekkes fra beløpet på den tegnede kapitalen nevnt i nr. 1. 

3. Beløpet som utdeles til aksjeeierne, kan ikke overstige overskuddet ved utgangen av siste regnskapsår med tillegg av 

eventuelt overført overskudd samt overført beløp fra reservefond som er tilgjengelige for dette formålet, og med fradrag av 

overført underskudd og beløp som i henhold til lov eller vedtekter er avsatt til reservefondet. 

4. Med «utdeling» slik det anvendes i nr. 1 og 3, menes særlig utbetaling av utbytte og renteinntekter knyttet til aksjer. 

5. Dersom medlemsstatenes lovgivning tillater utbetaling av foreløpig utbytte, skal minst følgende vilkår være oppfylt: 

a) Det skal settes opp delårsregnskap som viser at midlene som er disponible for utdeling, er tilstrekkelige. 

b) Beløpet som skal utdeles, kan ikke overstige det samlede overskuddet som er opparbeidet siden avslutningen av det siste 

regnskapsåret som årsregnskapet er vedtatt for, med tillegg av eventuelt overført overskudd og beløp som er overført fra 

reservefondet som er tilgjengelige for dette formålet, og med fradrag av overført underskudd og beløp som i henhold til lov 

eller vedtekter er avsatt til reservefond. 

6. Nr. 1–5 berører ikke medlemsstatenes bestemmelser om forhøyelse av den tegnede kapitalen ved oppløsning av reserver. 

7. En medlemsstats lovgivning kan fastsette unntak fra nr. 1 når det gjelder investeringsselskaper med fast kapital. 

Ved anvendelsen av dette nummeret menes med «investeringsselskap med fast kapital» bare selskaper 

a) som har som eneste formål å investere sine midler i forskjellige former for verdipapirer, fast eiendom eller andre eiendeler 

med det eneste mål å spre investeringsrisikoen og å la aksjeeierne nyte godt av resultatene av forvaltningen av deres 

eiendeler, og 

b) som tilbyr sine aksjer for offentlig tegning.  
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I den grad medlemsstatenes lovgivning benytter denne muligheten, skal de 

a) pålegge slike selskaper å sørge for at betegnelsen «investeringsselskap» framgår av alle dokumenter angitt i artikkel 26, 

b) ikke gi et slikt selskap, hvis nettoeiendeler er mindre enn beløpet angitt i nr. 1, tillatelse til å foreta utdeling til aksjeeierne 

når selskapets samlede eiendeler, slik de framgår av selskapets årsregnskap på avslutningsdatoen for siste regnskapsår, er 

eller etter utdeling ville bli mindre enn en og en halv gang selskapets samlede gjeld til kreditorene, slik det framgår av 

årsregnskapet, og 

c) pålegge alle slike selskaper som foretar utdeling når selskapets nettoeiendeler er mindre enn beløpet angitt i nr. 1, å opplyse 

om dette i en egen note til årsregnskapet. 

Artikkel 57 

Tilbakebetaling av urettmessige utdelinger 

Enhver utdeling som er foretatt i strid med artikkel 56, skal tilbakebetales av aksjeeierne som har mottatt den, dersom selskapet 

kan godtgjøre at aksjeeierne kjente til at utdelingen var urettmessig, eller at de etter forholdene ikke kunne være ukjent med 

dette. 

Artikkel 58 

Betydelige tap av den tegnede kapitalen 

1. I tilfelle av betydelige tap av den tegnede kapitalen skal det innkalles til generalforsamling innen en frist fastsatt i 

medlemsstatenes lovgivning for å ta stilling til om selskapet skal oppløses, eller om det skal treffes andre tiltak. 

2. En medlemsstats lovgivning skal ikke fastsette størrelsen på det tapet som skal anses som betydelig i henhold til nr. 1, til 

mer enn halvparten av den tegnede kapitalen. 

Avsni t t  4  

Regler for se lskapers  erverv av egne aks jer  

Artikkel 59 

Ingen tegning av egne aksjer 

1. Selskapet kan ikke tegne egne aksjer. 

2. Dersom aksjene i et selskap er tegnet av en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne, skal vedkommende 

anses for å ha tegnet aksjene for egen regning. 

3. Personene og selskapene angitt i artikkel 4 bokstav i) eller, i tilfelle av forhøyelse av den tegnede kapitalen, medlemmene 

av administrasjons- eller ledelsesorganet skal innløse aksjer som er tegnet i strid med denne artikkelen. 

En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at enhver kan frigjøre seg fra denne forpliktelsen ved å godtgjøre at ingen 

skyld kan tilskrives vedkommende personlig. 

Artikkel 60 

Erverv av egne aksjer 

1. Med forbehold for prinsippet om likebehandling av alle aksjeeiere som er i samme situasjon, og for forordning (EU) 

nr. 596/2014, kan medlemsstatene tillate et selskap å erverve egne aksjer, enten selv eller gjennom en person som handler i eget 

navn, men på selskapets vegne. I den grad slike erverv er tillatt, skal medlemsstatene kreve at følgende vilkår oppfylles: 

a) Fullmakt skal gis av generalforsamlingen, som fastsetter nærmere vilkår for slike erverv, særlig det høyeste antallet aksjer 

som kan erverves, hvilket tidsrom fullmakten gjelder for, som fastsettes i henhold til nasjonal rett, men som ikke kan 

overstige fem år, og i tilfelle av erverv ved gjensidig bebyrdende rettshandel, høyeste og laveste vederlag. Medlemmer av 

administrasjons- eller ledelsesorganet skal påse at vilkårene i bokstav b) og c) blir overholdt ved alle godkjente erverv.  
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b) Erverv, herunder aksjer som selskapet tidligere har ervervet, og som utgjør en del av dets aksjebeholdning, og aksjer 

ervervet av en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne, kan ikke medføre at verdien av nettoeiendelene 

reduseres til under beløpet nevnt i artikkel 56 nr. 1 og 2. 

c) Transaksjonen kan omfatte bare fullt innbetalte aksjer. 

Medlemsstatene kan videre bestemme at erverv som definert i første ledd skal omfattes av ett eller flere av følgende vilkår: 

a) Pålydende verdi eller, dersom en slik ikke finnes, den bokførte pariverdien av de ervervede aksjene, herunder aksjer som 

selskapet tidligere har ervervet, og som utgjør en del av dets aksjebeholdning, og aksjer ervervet av en person som handler i 

eget navn, men på selskapets vegne, kan ikke overstige en grense fastsatt av medlemsstatene. Denne grensen kan ikke være 

under 10 % av den tegnede kapitalen. 

b) Selskapets tillatelse til å erverve egne aksjer i henhold til første ledd, det høyeste antallet aksjer som kan erverves, hvilket 

tidsrom tillatelsen gjelder for, og det høyeste eller laveste vederlaget fastsettes i selskapets vedtekter eller i 

stiftelsesdokumentet. 

c) Selskapet oppfyller egnede rapporterings- og meldingskrav. 

d) Visse selskaper, som utpekes av medlemsstatene, kan pålegges å annullere de ervervede aksjene dersom et beløp som 

tilsvarer de annullerte aksjenes pålydende verdi, inngår i en reserve som kan utdeles til aksjeeierne bare i forbindelse med 

en nedsettelse av den tegnede kapitalen. Denne reserven kan anvendes bare for å forhøye den tegnede kapitalen ved 

oppløsning av reserver. 

e) Ervervet hindrer ikke dekning av kreditorers fordringer. 

2. En medlemsstats lovgivning kan fastsette unntak fra nr. 1 første ledd bokstav a) første punktum når ervervet av selskapets 

egne aksjer er nødvendig for å forhindre alvorlig og truende skade for selskapet. I slike tilfeller skal den påfølgende 

generalforsamlingen underrettes av administrasjons- eller ledelsesorganet om grunnene for og formålet med de ervervene som 

er foretatt, om hvor mange aksjer som er ervervet, og deres pålydende verdi eller, når de er uten pålydende verdi, deres bokførte 

pariverdi, om hvor stor del av den tegnede kapitalen de representerer, og om vederlaget for disse aksjene. 

3. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende nr. 1 første ledd bokstav a) første punktum på aksjer som er ervervet enten av 

selskapet selv eller av en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne, med sikte på utdeling til selskapets ansatte 

eller til ansatte i et tilknyttet selskap. Slike aksjer skal utdeles i løpet av et tidsrom på 12 måneder regnet fra ervervet av aksjene. 

Artikkel 61 

Unntak fra reglene om erverv av egne aksjer 

1. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende artikkel 60 på 

a) aksjer som er ervervet for å gjennomføre en beslutning om å sette ned kapitalen, eller i tilfellene nevnt i artikkel 82, 

b) aksjer som er ervervet som følge av en universalsuksesjon, 

c) fullt innbetalte aksjer som er ervervet vederlagsfritt eller ervervet av banker og andre finansinstitusjoner som 

kjøpsprovisjon, 

d) aksjer som er ervervet i henhold til en lovbestemt plikt eller som følge av en rettsavgjørelse som skal verne 

mindretallsaksjeeierne, særlig ved fusjon, ved endring av selskapets form eller formål, ved overføring av forretningskontoret til 

utlandet, eller ved innføring av restriksjoner på overdragelsen av aksjer, 

e) aksjer som er ervervet fra en aksjeeier som følge av manglende betaling, 

f) aksjer som er ervervet med sikte på å erstatte tap for mindretallsaksjeeiere i tilknyttede selskaper, 

g) fullt innbetalte aksjer som er ervervet under tvangsinndrivelse av aksjeeieres gjeld til selskapet, og  
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h) fullt innbetalte aksjer som er utstedt av et investeringsselskap med fast kapital, som definert i artikkel 56 nr. 7 annet ledd, 

og ervervet av dette selskapet eller et tilknyttet selskap på anmodning fra investor. Artikkel 56 nr. 7 tredje ledd bokstav a) 

får anvendelse. Slike erverv kan ikke medføre at verdien av nettoeiendelene reduseres til under beløpet for den tegnede 

kapitalen med tillegg av eventuelle reserver som i henhold til lov ikke kan utdeles. 

2. Aksjer ervervet i de tilfellene som er nevnt i nr. 1 bokstav b)–g), skal likevel være avhendet i løpet av høyst tre år etter 

ervervet med mindre den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, den bokførte pariverdien av de ervervede 

aksjene, inkludert de aksjene som selskapet måtte ha ervervet gjennom en person som handler i eget navn, men på selskapets 

vegne, ikke overstiger 10 % av den tegnede kapitalen. 

3. Dersom aksjene ikke er avhendet innen fristen angitt i nr. 2, skal de annulleres. En medlemsstats lovgivning kan gjøre slik 

annullering betinget av at den tegnede kapitalen settes ned med et tilsvarende beløp. En slik nedsettelse skal kreves når ervervet 

av aksjene som skal annulleres, har ført til at nettoeiendelene er redusert til under beløpet angitt i artikkel 56 nr. 1 og 2. 

Artikkel 62 

Konsekvenser av ulovlig erverv av egne aksjer 

Aksjer som er ervervet i strid med artikkel 60 og 61, skal avhendes i løpet av ett år etter ervervet. Dersom de ikke avhendes 

innen denne fristen, får artikkel 61 nr. 3 anvendelse. 

Artikkel 63 

Innehav av egne aksjer og årsrapport ved erverv av egne aksjer 

1. Dersom en medlemsstats lovgivning tillater at et selskap erverver egne aksjer, enten selv eller gjennom en person som 

handler i eget navn, men på selskapets vegne, skal den til enhver tid gjøre aksjeinnehavet betinget av minst følgende vilkår: 

a) Av de rettighetene som knytter seg til aksjene, skal i alle tilfeller stemmeretten knyttet til selskapets egne aksjer midlertidig 

oppheves. 

b) Dersom aksjene oppføres som eiendeler i balansen, skal det under gjeld oppføres en reserve med et tilsvarende beløp, som 

ikke kan utdeles. 

2. Dersom en medlemsstats lovgivning tillater at et selskap erverver egne aksjer, enten selv eller gjennom en person som 

handler i eget navn, men på selskapets vegne, skal det kreves at årsberetningen minst nevner 

a) grunnene for de ervervene som har funnet sted i løpet av regnskapsåret, 

b) antall aksjer som er ervervet og avhendet i løpet av regnskapsåret, og disse aksjenes pålydende verdi eller, når de er uten 

pålydende verdi, deres bokførte pariverdi, og hvor stor andel av den tegnede kapitalen de representerer, 

c) vederlagets størrelse i tilfelle av erverv eller overdragelse som ledd i en gjensidig bebyrdende rettshandel, 

d) det samlede antallet aksjer som er ervervet, og som utgjør en del av selskapets aksjebeholdning, og disse aksjenes 

pålydende verdi eller, når de er uten pålydende verdi, deres bokførte pariverdi, og hvor stor andel av den tegnede kapitalen 

de representerer. 

Artikkel 64 

Finansiell støtte fra et selskap for tredjeparts erverv av dets aksjer 

1. Dersom en medlemsstat tillater et selskap direkte eller indirekte å stille midler til rådighet, yte lån eller stille sikkerhet 

med sikte på å la en tredjepart erverve selskapets aksjer, skal det kreves at slike transaksjoner oppfyller vilkårene i nr. 2–5. 

2. Transaksjonene skal finne sted på administrasjons- eller ledelsesorganets ansvar og på rimelige markedsvilkår, særlig med 

hensyn til renter som selskapet mottar, og sikkerhet som stilles til rådighet for selskapet for lån og midler nevnt i nr. 1. 

Tredjepartens kredittverdighet eller, dersom transaksjonene omfatter flere parter, hver motparts kredittverdighet skal være 

tilstrekkelig undersøkt.  
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3. Administrasjons- eller ledelsesorganet skal framlegge transaksjonene for generalforsamlingen for forhåndsgodkjenning, 

og generalforsamlingen skal opptre i samsvar med reglene for beslutningsdyktighet og flertall i artikkel 83. 

Administrasjons- eller ledelsesorganet skal framlegge en skriftlig rapport for generalforsamlingen som angir 

a) begrunnelsen for transaksjonen, 

b) selskapets interesse av å gjennomføre en slik transaksjon, 

c) vilkårene for gjennomføring av transaksjonen, 

d) den risikoen transaksjonen kan medføre for selskapets likviditet og solvens, og 

e) prisen tredjeparten skal betale for aksjene. 

Rapporten skal oversendes til registeret for offentliggjøring i samsvar med artikkel 16. 

4. Den samlede finansielle støtten til tredjeparter skal ikke på noe tidspunkt føre til at verdien av nettoeiendelene reduseres 

til under beløpet angitt i artikkel 56 nr. 1 og 2, samtidig som det tas hensyn til en eventuell reduksjon av nettoeiendelene som 

kan ha skjedd som følge av selskapets erverv eller erverv på selskapets vegne av dets egne aksjer i samsvar med artikkel 60 

nr. 1. 

Selskapet skal under gjeld i balansen oppføre en reserve som ikke kan utdeles, og som tilsvarer den samlede finansielle støtten. 

5. Dersom en tredjepart med finansiell støtte fra selskapet erverver selskapets egne aksjer i henhold til artikkel 60 nr. 1 eller 

tegner aksjer som utstedes i forbindelse med en forhøyelse av den tegnede kapitalen, skal dette skje til en rimelig pris. 

6. Nr. 1–5 får ikke anvendelse på transaksjoner gjennomført av banker og andre finansinstitusjoner som ledd i deres vanlige 

virksomhet, og heller ikke på transaksjoner gjennomført med sikte på at aksjer skal erverves av eller for selskapets ansatte eller 

ansatte i et tilknyttet selskap. 

Disse transaksjonene skal imidlertid ikke føre til at nettoeiendelene reduseres til under beløpet angitt i artikkel 56 nr. 1. 

7. Nr. 1–5 får ikke anvendelse på transaksjoner gjennomført med sikte på erverv av aksjer som beskrevet i artikkel 61 nr. 1 

bokstav h). 

Artikkel 65 

Ytterligere garantier med hensyn til transaksjoner mellom nærstående parter 

I tilfeller der enkelte medlemmer av administrasjons- eller ledelsesorganet i et selskap som er del i en transaksjon som 

omhandlet i artikkel 64 nr. 1 i dette direktivet, eller enkelte medlemmer av administrasjons- eller ledelsesorganet i et morforetak 

i henhold til artikkel 22 i direktiv 2013/34/EU, eller et slikt morforetak selv, eller enkelte personer som handler i eget navn, men 

på vegne av medlemmene av slike organer eller på et slikt morforetaks vegne, er motparter i en slik transaksjon, skal 

medlemsstatene gjennom egnede garantier sørge for at slike transaksjoner ikke strider mot selskapets interesser. 

Artikkel 66 

Mottak av selskapets egne aksjer som sikkerhet 

1. Dersom et selskap mottar egne aksjer som sikkerhet, enten selv eller gjennom en person som handler i eget navn, men på 

selskapets vegne, skal dette anses som erverv i henhold til artikkel 60, artikkel 61 nr. 1 og artikkel 63 og 64. 

2. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende nr. 1 på transaksjoner som gjennomføres av banker og andre 

finansinstitusjoner som ledd i deres vanlige virksomhet.  
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Artikkel 67 

Et selskaps tegning, erverv eller innehav av aksjer i et selskap der allmennaksjeselskapet har et flertall av 

stemmerettene, eller som det kan utøve en dominerende innflytelse på 

1. Dersom et annet selskap med en selskapsform som oppført i vedlegg II, som et allmennaksjeselskap direkte eller indirekte 

har flertallet av stemmerettene i, eller som det direkte eller indirekte kan utøve en dominerende innflytelse på, tegner, erverver 

eller innehar aksjer i allmennaksjeselskapet, skal slik tegning, slikt erverv eller slikt innehav anses som utøvd av 

allmennaksjeselskapet selv. 

Første ledd får også anvendelse dersom det andre selskapet er underlagt en tredjestats lovgivning og har en juridisk form som 

kan sammenlignes med selskapsformene oppført i vedlegg II. 

Medlemsstatene kan imidlertid, dersom allmennaksjeselskapet indirekte har flertallet av stemmerettene eller indirekte kan utøve 

en dominerende innflytelse, unnlate å anvende første og annet ledd dersom de beslutter midlertidig å oppheve stemmerettene 

som er knyttet til de aksjene i allmennaksjeselskapet som det andre selskapet innehar. 

2. Så lenge den nasjonale retten om konserner ikke er samordnet, kan medlemsstatene 

a) fastsette i hvilke tilfeller et allmennaksjeselskap skal anses å være i stand til å utøve en dominerende innflytelse på et annet 

selskap; dersom en medlemsstat gjør bruk av denne muligheten, skal dens nasjonale rett under alle omstendigheter fastsette 

at det kan foreligge en dominerende innflytelse dersom et allmennaksjeselskap 

i) har rett til å utnevne eller avsette flertallet av medlemmene i administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorganet og samtidig 

er aksjeeier eller deltaker i det andre selskapet, eller 

ii) er aksjeeier eller deltaker i det andre selskapet og i henhold til en avtale med andre aksjeeiere eller deltakere i dette 

selskapet kontrollerer flertallet av aksjeeiernes eller deltakernes stemmeretter. 

Medlemsstatene er ikke forpliktet til å fastsette bestemmelser for andre tilfeller enn dem som er nevnt i første ledd punkt i) 

og ii), 

b) fastsette i hvilke tilfeller et allmennaksjeselskap skal anses for indirekte å ha stemmeretter eller for indirekte å kunne utøve 

en dominerende innflytelse, 

c) angi under hvilke omstendigheter et allmennaksjeselskap skal anses for å ha stemmeretter. 

3. Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 første og annet ledd dersom tegningen, ervervet eller innehavet utøves på 

vegne av en annen person enn den som tegner, erverver eller innehar aksjene, og som verken er allmennaksjeselskapet nevnt i 

nr. 1 eller et annet selskap som allmennaksjeselskapet direkte eller indirekte har flertallet av stemmerettene i, eller som det 

direkte eller indirekte kan utøve en dominerende innflytelse på. 

4. Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 første og annet ledd dersom tegningen, ervervet eller innehavet utøves av et 

annet selskap i dets egenskap av profesjonell verdipapirforhandler som ledd i utøvelsen av denne virksomheten, forutsatt at 

dette selskapet er medlem av en fondsbørs som ligger i eller utøver virksomhet i en medlemsstat, eller som er godkjent eller 

under tilsyn av en myndighet i en medlemsstat som har kompetanse til å føre tilsyn med profesjonelle verdipapirforhandlere, 

som i henhold til dette direktivet kan omfatte kredittinstitusjoner. 

5. Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 første og annet ledd dersom det andre selskapets aksjer i et 

allmennaksjeselskap ble ervervet før forbindelsen mellom de to selskapene oppfylte kriteriene i nr. 1. 

Likevel skal stemmerettene knyttet til disse aksjene oppheves midlertidig, og det skal tas hensyn til aksjene ved vurderingen av 

om vilkåret fastsatt i artikkel 60 nr. 1 bokstav b) er oppfylt.  
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6. Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 61 nr. 2 eller 3 eller artikkel 62 dersom det andre selskapet erverver aksjer 

i allmennaksjeselskapet, forutsatt at de fastsetter 

a) at stemmerettene som er knyttet til de aksjene i allmennaksjeselskapet som det andre selskapet innehar, midlertidig 

oppheves, og 

b) at allmennaksjeselskapets medlemmer av administrasjons- eller ledelsesorganet skal kjøpe tilbake aksjene nevnt i 

artikkel 61 nr. 2 og 3 og artikkel 62 fra det andre selskapet til samme pris som det andre selskapet betalte for dem; denne 

sanksjonen får anvendelse i alle andre tilfeller enn når allmennaksjeselskapets medlemmer av administrasjons- eller 

ledelsesorganet godtgjør at allmennaksjeselskapet på ingen måte medvirket ved tegningen eller ervervet av de aktuelle 

aksjene. 

Avsni t t  5  

Regler for forhøye lse  og  nedsettel se  av kapi tal  

Artikkel 68 

Generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse 

1. Generalforsamlingen skal treffe beslutning om enhver kapitalforhøyelse. Både beslutningen og forhøyelsen av den 

tegnede kapitalen skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16. 

2. Vedtektene, stiftelsesdokumentet eller generalforsamlingen, hvis beslutning skal offentliggjøres i samsvar med nr. 1, kan 

imidlertid tillate en forhøyelse av den tegnede kapitalen opp til et høyeste beløp, som fastsettes idet det tas behørig hensyn til et 

eventuelt lovbestemt høyeste beløp. Innenfor rammen for det fastsatte beløpet skal det selskapsorganet som har fullmakt til 

dette, gjøre vedtak om forhøyelse av den tegnede kapitalen når det er hensiktsmessig. Selskapsorganets fullmakt i denne 

forbindelse skal gjelde i høyst fem år og kan forlenges av generalforsamlingen én eller flere ganger, med høyst fem år hver 

gang. 

3. Dersom det finnes flere aksjeklasser, skal generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse som nevnt i nr. 1 eller 

om tillatelse til å forhøye kapitalen som nevnt i nr. 2 treffes gjennom en særskilt avstemning i minst hver klasse av aksjeeiere 

med rettigheter som berøres av transaksjonen. 

4. Denne artikkelen får anvendelse på utstedelsen av alle verdipapirer som kan konverteres til aksjer, eller som det er knyttet 

tegningsrett til, men ikke på selve konverteringen av verdipapirene eller utøvelsen av tegningsretten. 

Artikkel 69 

Betaling av aksjer som utstedes som vederlag 

Aksjer som utstedes som vederlag i forbindelse med en forhøyelse av den tegnede kapitalen, skal være innbetalt med minst 

25 % av den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, av den bokførte pariverdien. Dersom det er fastsatt en 

overkurs, skal denne innbetales fullt ut. 

Artikkel 70 

Aksjer som utstedes som vederlag for innskudd i annet enn penger 

1. Dersom aksjer som ledd i en forhøyelse av den tegnede kapitalen utstedes som vederlag for innskudd i annet enn penger, 

skal innskuddet være fullt innbetalt innen en frist på fem år fra beslutningen om forhøyelse av den tegnede kapitalen. 

2. Ved innskudd som nevnt i nr. 1 skal det før kapitalforhøyelsen utarbeides en rapport av én eller flere uavhengige 

sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent av en forvaltningsmyndighet eller rettsmyndighet. De sakkyndige kan i henhold til 

hver enkelt medlemsstats lovgivning være fysiske eller juridiske personer eller selskaper. 

Artikkel 49 nr. 2 og 3 og artikkel 50 og 51 får anvendelse.  
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3. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende nr. 2 dersom forhøyelsen av den tegnede kapitalen foretas for å gjennomføre 

en fusjon, en fisjon eller et offentlig tilbud om kjøp eller bytte av aksjer med sikte på å yte vederlag til aksjeeierne i selskapet 

som absorberes, fisjoneres eller omfattes av det offentlige tilbudet om kjøp eller bytte. 

Ved fusjoner eller fisjoner skal medlemsstatene imidlertid anvende første ledd bare dersom én eller flere uavhengige 

sakkyndige har utarbeidet en rapport om fusjons- eller fisjonsplanen. 

Dersom medlemsstatene beslutter å anvende nr. 2 ved en fusjon eller fisjon, kan de fastsette at rapporten nevnt i denne 

artikkelen og rapporten fra én eller flere uavhengige sakkyndige om fusjons- eller fisjonsplanen kan utarbeides av den eller de 

samme sakkyndige. 

4. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende nr. 2 dersom alle aksjer som utstedes i forbindelse med en forhøyelse av den 

tegnede kapitalen, utstedes som vederlag for et innskudd i annet enn penger til ett eller flere selskaper, forutsatt at alle 

aksjeeierne i selskapet som skal motta innskuddene, har gitt avkall på en rapport fra sakkyndige og at vilkårene i artikkel 49 

nr. 4 bokstav b)–f) er oppfylt. 

Artikkel 71 

Kapitalforhøyelse som ikke er fulltegnet 

Dersom en kapitalforhøyelse ikke er fulltegnet, skal kapitalen forhøyes med det mottatte tegningsbeløpet bare dersom dette er 

fastsatt i tegningsvilkårene. 

Artikkel 72 

Kapitalforhøyelse ved innskudd i penger 

1. Ved enhver forhøyelse av den tegnede kapitalen som skjer ved innskudd i penger, skal aksjene tilbys med fortrinnsrett til 

aksjeeierne i samme forhold som den andelen av kapitalen deres aksjer representerer. 

2. Medlemsstatene kan 

a) unnlate å anvende nr. 1 på aksjer som innebærer en begrenset rett til å delta i utdeling i henhold til artikkel 56 og/eller i 

deling av et selskaps eiendeler ved avvikling, eller 

b) tillate – dersom den tegnede kapitalen i et selskap som har flere aksjeklasser, der stemmeretten eller retten til å delta i 

utdeling i henhold til artikkel 56 eller i deling av eiendeler ved avvikling varierer, blir forhøyet ved utstedelse av nye aksjer 

for bare én av disse aksjeklassene – at fortrinnsretten til aksjeeiere i de andre aksjeklassene skal kunne utøves først etter at 

fortrinnsretten er utøvd av aksjeeierne i den aksjeklassen som de nye aksjene tilhører. 

3. Et tilbud om tegning etter fortrinnsrett og fristen for når fortrinnsretten kan utøves, skal offentliggjøres i det nasjonale 

kunngjøringsbladet som utpekes i samsvar med artikkel 16. En medlemsstats lovgivning kan likevel unnlate å kreve slik 

offentliggjøring dersom alle aksjene til selskapet lyder på navn. I så fall skal alle aksjeeierne underrettes skriftlig. 

Fortrinnsretten skal utøves innen en frist på minst 14 dager fra tilbudet er offentliggjort eller underretningen til aksjeeierne er 

sendt ut. 

4. Fortrinnsretten kan ikke begrenses eller oppheves i vedtektene eller stiftelsesdokumentet. Dette kan likevel skje ved 

beslutning truffet av generalforsamlingen. Administrasjons- eller ledelsesorganet skal på den aktuelle generalforsamlingen 

framlegge en skriftlig rapport som angir grunnene for å begrense eller oppheve fortrinnsretten, og som begrunner den foreslåtte 

tegningskursen. Generalforsamlingen skal treffe beslutningen etter reglene for beslutningsdyktighet og flertall fastsatt i 

artikkel 83. Beslutningen skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med 

artikkel 16. 

5. En medlemsstats lovgivning kan fastsette at vedtektene, stiftelsesdokumentet eller generalforsamlingen, som treffer sin 

beslutning i samsvar med reglene for beslutningsdyktighet, flertall og offentliggjøring angitt i nr. 4 i denne artikkelen, kan gi 

fullmakt til å begrense eller oppheve fortrinnsretten til det selskapsorganet som har fullmakt til å beslutte forhøyelse av den 

tegnede kapitalen innenfor grensene av den autoriserte kapitalen. Slik fullmakt kan ikke gis for et lengre tidsrom enn fullmakten 

fastsatt i artikkel 68 nr. 2.  
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6. Nr. 1–5 får anvendelse på utstedelse av alle verdipapirer som kan konverteres til aksjer, eller som det er knyttet 

tegningsrett til, men ikke på selve konverteringen av verdipapirene eller utøvelsen av tegningsretten. 

7. Fortrinnsretten utelukkes ikke i henhold til nr. 4 og 5 når aksjene i samsvar med beslutningen om å forhøye den tegnede 

kapitalen, utstedes til banker eller andre finansinstitusjoner med sikte på at aksjene skal tilbys til selskapets aksjeeiere i samsvar 

med nr. 1 og 3. 

Artikkel 73 

Generalforsamlingens beslutning om nedsettelse av den tegnede kapitalen 

Enhver nedsettelse av den tegnede kapitalen, bortsett fra nedsettelse pålagt i henhold til en rettsavgjørelse, skal minst besluttes 

av generalforsamlingen i samsvar med reglene for beslutningsdyktighet og flertall fastsatt i artikkel 83, med forbehold for 

artikkel 79 og 80. Beslutningen skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i 

samsvar med artikkel 16. 

Innkallingen til generalforsamlingen skal minst angi formålet med nedsettelsen og hvordan den skal gjennomføres. 

Artikkel 74 

Nedsettelse av den tegnede kapitalen dersom det finnes flere aksjeklasser 

Dersom det finnes flere aksjeklasser, skal generalforsamlingens beslutning om nedsettelse av den tegnede kapitalen treffes 

gjennom en særskilt avstemning minst for hver klasse av aksjeeiere med rettigheter som berøres av transaksjonen. 

Artikkel 75 

Garantier for kreditorer ved nedsettelse av den tegnede kapitalen 

1. Ved nedsettelse av den tegnede kapitalen skal i det minste kreditorer med fordringer som har oppstått før 

offentliggjøringen av beslutningen om nedsettelse, minst ha rett til å få stilt sikkerhet for de fordringene som ikke er forfalt på 

tidspunktet for offentliggjøringen. Medlemsstatene kan ikke tilsidesette denne retten med mindre kreditoren har andre egnede 

garantier, eller med mindre slike garantier ikke er nødvendige med hensyn til selskapets eiendeler. 

Medlemsstatene skal fastsette vilkårene for utøvelse av rettigheten omhandlet i første ledd. Medlemsstatene skal under alle 

omstendigheter sikre at kreditorene kan anmode den relevante forvaltnings- eller rettsmyndigheten om egnede garantier, 

forutsatt at de på en troverdig måte kan vise at deres fordringer på grunn av nedsettelsen av den tegnede kapitalen risikerer ikke 

å bli dekket, og at selskapet ikke har gitt noen egnede garantier. 

2. Det skal i medlemsstatenes lovgivning også minst fastsettes at nedsettelsen skal være uten virkning, eller at det ikke kan 

foretas utbetaling til fordel for aksjeeierne før kreditorene har fått dekning eller retten har avgjort at det ikke er grunn til å ta 

kreditorenes begjæring til følge. 

3. Denne artikkelen får anvendelse dersom nedsettelsen av den tegnede kapitalen er en følge av helt eller delvis avkall på 

innbetaling av restbeløpet av aksjeeiernes innskudd. 

Artikkel 76 

Unntak fra garantier for kreditorer ved nedsettelse av den tegnede kapitalen 

1. Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 75 på en nedsettelse av den tegnede kapitalen dersom formålet er å utligne 

påløpte tap eller sette av pengebeløp i en reserve, forutsatt at den aktuelle reservens størrelse som følge av denne disposisjonen 

ikke utgjør mer enn 10 % av den nedsatte tegnede kapitalen. Denne reserven kan ikke utdeles til aksjeeierne bortsett fra ved en 

nedsettelse av den tegnede kapitalen; den kan bare benyttes til å utligne påløpte tap eller til å forhøye den tegnede kapitalen ved 

oppløsning av reserver, i den grad medlemsstatene tillater en slik disposisjon.  
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2. I tilfellene nevnt i nr. 1 skal medlemsstatenes lovgivning minst fastsette nødvendige tiltak for å sikre at beløp som skriver 

seg fra nedsettelse av den tegnede kapitalen, ikke kan benyttes til utbetaling eller utdeling til aksjeeierne eller til å frita 

aksjeeierne fra plikten til å foreta innskudd. 

Artikkel 77 

Nedsettelse av den tegnede kapitalen og minstekapitalen 

Den tegnede kapitalen kan ikke settes ned til et beløp som er mindre enn minstekapitalen fastsatt i samsvar med artikkel 45. 

Medlemsstatene kan likevel tillate en slik nedsettelse dersom de også fastsetter at beslutningen om å gjennomføre en nedsettelse 

bare får virkning når det gjennomføres en forhøyelse av den tegnede kapitalen som har til formål å bringe denne opp på et nivå 

som minst tilsvarer det fastsatte minstebeløpet. 

Artikkel 78 

Innløsning av tegnet kapital uten nedsettelse 

Dersom en medlemsstats lovgivning tillater hel eller delvis innløsning av den tegnede kapitalen uten at den nedsettes, skal det 

minst kreves at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Dersom vedtektene eller stiftelsesdokumentet gir mulighet for innløsning, skal beslutning om innløsning treffes av 

generalforsamlingen, som minst skal overholde de alminnelige vilkårene om beslutningsdyktighet og flertall. Dersom 

vedtektene eller stiftelsesdokumentet ikke gir mulighet for innløsning, skal beslutning om innløsning treffes av 

generalforsamlingen, som minst skal overholde de vilkårene om beslutningsdyktighet og flertall som er fastsatt i 

artikkel 83. Beslutningen skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i den enkelte medlemsstats lovgivning i samsvar 

med artikkel 16. 

b) Innløsningen kan finne sted bare ved hjelp av de beløpene som kan utdeles i samsvar med artikkel 56 nr. 1–4. 

c) Aksjeeiere hvis aksjer blir innløst, beholder sine rettigheter i selskapet bortsett fra retten til å få tilbakebetalt sine 

investeringer og retten til å delta i utdeling av et første utbytte på ikke-innløste aksjer. 

Artikkel 79 

Nedsettelse av tegnet kapital ved tvungen inndragning av aksjer 

1. Dersom en medlemsstats lovgivning tillater at selskapene nedsetter sin tegnede kapital ved tvungen inndragning av aksjer, 

skal lovgivningen i det minste kreve at følgende vilkår er overholdt: 

a) Tvungen inndragning skal være foreskrevet eller tillatt i vedtektene eller stiftelsesdokumentet før tegningen av aksjene som 

skal inndras. 

b) Dersom tvungen inndragning bare er tillatt i vedtektene eller i stiftelsesdokumentet, skal den besluttes av 

generalforsamlingen med mindre de berørte aksjeeierne enstemmig har godkjent inndragningen. 

c) Det selskapsorganet som treffer beslutning om tvungen inndragning, fastsetter vilkår og regler for inndragningen dersom de 

ikke allerede er fastsatt i vedtektene eller stiftelsesdokumentet. 

d) Artikkel 75 får anvendelse med mindre det gjelder fullt innbetalte aksjer som vederlagsfritt stilles til rådighet for selskapet, 

eller som inndras ved bruk av de beløpene som kan utdeles i samsvar med artikkel 56 nr. 1–4; i så fall skal et beløp 

tilsvarende den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, den bokførte pariverdien av alle de inndratte 

aksjene inngå i en reserve. Denne reserven kan ikke utdeles til aksjeeierne annet enn ved nedsettelse av den tegnede 

kapitalen; den kan bare benyttes til å utligne påførte tap eller til å forhøye den tegnede kapitalen ved oppløsning av reserver, 

i den grad medlemsstatene tillater en slik disposisjon. 

e) Beslutningen om tvungen inndragning skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats 

lovgivning i samsvar med artikkel 16. 

2. Artikkel 73 første ledd og artikkel 74, 76 og 83 får ikke anvendelse i tilfellene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen.  
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Artikkel 80 

Nedsettelse av den tegnede kapitalen ved inndragning av aksjer ervervet av selskapet selv eller på dets vegne 

1. Dersom den tegnede kapitalen nedsettes ved inndragning av aksjer ervervet av selskapet selv eller av en person som 

handler i eget navn, men på selskapets vegne, skal generalforsamlingen alltid treffe beslutning om inndragningen. 

2. Artikkel 75 får anvendelse med mindre det gjelder fullt innbetalte aksjer som er ervervet vederlagsfritt eller ved bruk av 

de beløpene som kan utdeles i samsvar med artikkel 56 nr. 1–4; i så fall skal et beløp tilsvarende den pålydende verdien eller, 

når de er uten pålydende verdi, den bokførte pariverdien av alle de inndratte aksjene inngå i en reserve. Denne reserven kan 

ikke utdeles til aksjeeierne annet enn ved nedsettelse av den tegnede kapitalen. Den kan bare benyttes til å utligne påførte tap 

eller til å forhøye den tegnede kapitalen ved oppløsning av reserver, i den grad medlemsstatene tillater en slik disposisjon. 

3. Artikkel 74, 76 og 83 får ikke anvendelse i tilfellene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 81 

Innløsning av den tegnede kapitalen eller nedsettelse av kapitalen ved inndragning av aksjer dersom det finnes flere 

aksjeklasser 

I tilfellene nevnt i artikkel 78, artikkel 79 nr. 1 bokstav b) og artikkel 80 nr. 1 skal generalforsamlingens beslutning om 

innløsning av den tegnede kapitalen eller nedsettelse av kapitalen ved inndragning av aksjer, dersom det finnes flere 

aksjeklasser, treffes gjennom en særskilt avstemning i minst hver klasse av aksjeeiere med rettigheter som berøres av 

transaksjonen. 

Artikkel 82 

Vilkår for tilbakekjøp av aksjer 

Dersom en medlemsstats lovgivning tillater at selskapene utsteder aksjer som kan tilbakekjøpes, skal den ved tilbakekjøpet 

minst kreve at følgende vilkår overholdes: 

a) Tilbakekjøpet skal være tillatt etter selskapets vedtekter eller stiftelsesdokument før tegningen av de aksjene som kan 

tilbakekjøpes. 

b) Aksjene skal være fullt innbetalt. 

c) Vilkårene og reglene for tilbakekjøpet må være fastsatt i vedtektene eller stiftelsesdokumentet. 

d) Tilbakekjøpet kan bare finne sted ved å benytte de beløpene som kan utdeles i samsvar med artikkel 56 nr. 1–4 eller med 

provenyet fra en nyemisjon som foretas med sikte på dette tilbakekjøpet. 

e) Et beløp tilsvarende den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, den bokførte pariverdien av alle 

tilbakekjøpte aksjer skal inngå i en reserve som ikke kan utdeles til aksjeeierne annet enn ved nedsettelse av den tegnede 

kapitalen; denne reserven kan bare benyttes til å forhøye den tegnede kapitalen ved oppløsning av reserver. 

f) Bokstav e) får ikke anvendelse når tilbakekjøpet har funnet sted ved å benytte provenyet fra en nyemisjon som foretas med 

sikte på dette tilbakekjøpet. 

g) Dersom det er fastsatt at det i forbindelse med et tilbakekjøp skal utbetales overkurs til aksjeeierne, kan overkursen bare 

utbetales av de beløpene som kan utdeles i samsvar med artikkel 56 nr. 1–4, eller av en annen reserve enn den som er nevnt 

i bokstav e) i denne artikkelen, som ikke kan utdeles til aksjeeierne annet enn ved nedsettelse av den tegnede kapitalen; 

denne reserven kan bare benyttes til å forhøye den tegnede kapitalen ved oppløsning av reserver, til å dekke kostnadene 

nevnt i artikkel 4 bokstav j) eller kostnadene i forbindelse med utstedelse av aksjer eller obligasjoner, eller til å utbetale en 

overkurs til eiere av aksjer eller obligasjoner som skal tilbakekjøpes.  
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h) Tilbakekjøpet skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med 

artikkel 16. 

Artikkel 83 

Stemmekrav ved generalforsamlingens beslutninger 

Medlemsstatenes lovgivning skal inneholde bestemmelser om at beslutningene nevnt i artikkel 72 nr. 4 og 5 og artikkel 73, 74, 

78 og 81 skal treffes med et flertall på minst to tredeler av stemmene, knyttet enten til de representerte verdipapirene eller til 

den representerte tegnede kapitalen. 

Medlemsstatenes lovgivning kan likevel fastsette at et simpelt flertall av stemmene som er nevnt i første ledd, er tilstrekkelig 

når minst halvparten av den tegnede kapitalen er representert. 

Avsni t t  6  

Beste mmelser om anvendelse  og  gjenno mfø ring  

Artikkel 84 

Unntak fra visse krav 

1. Medlemsstatene kan fravike artikkel 48 første ledd, artikkel 60 nr. 1 bokstav a) første punktum og artikkel 68, 69 og 72 i 

den grad unntakene er nødvendige for vedtakelsen eller anvendelsen av bestemmelser som har som formål å gjøre det lettere for 

ansatte eller andre personkategorier angitt i nasjonal rett å ta del i foretakenes kapital. 

2. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende artikkel 60 nr. 1 bokstav a) første punktum og artikkel 73, 74 og 79–82 på 

selskaper som er stiftet i henhold til særlov, og som utsteder både kapitalaksjer og aksjer til ansatte; i sistnevnte tilfelle utstedt 

til de ansatte som en gruppe som er representert på generalforsamlingen ved fullmektiger med stemmerett. 

3. Medlemsstatene skal sikre at artikkel 49, artikkel 58 nr. 1, artikkel 68 nr. 1, 2 og 3, artikkel 70 nr. 2 første ledd, artikkel 

72–75 og artikkel 79–81 ikke får anvendelse i tilfeller der det anvendes krisehåndteringsverktøy, -fullmakter og -ordninger som 

omhandlet i avdeling IV i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(1). 

Artikkel 85 

Likebehandling av aksjeeiere som er i samme situasjon 

Ved gjennomføringen av dette kapittelet skal medlemsstatenes lovgivning sikre likebehandling av aksjeeiere som er i samme 

situasjon. 

Artikkel 86 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende artikkel 4 bokstav g) og i)–k) på selskaper som allerede var opprettet før lovene og 

forskriftene som er vedtatt for å overholde rådsdirektiv 77/91/EØF(2), trådte i kraft.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190). 

(2) Annet rådsdirektiv 77/91/EØF av 13. desember 1976 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som 

definert i traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av åpne 

aksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike garantier likeverdige (EFT L 26 av 31.1.1977, s. 1). 
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AVDELING II 

FUSJON OG FISJON AV SELSKAPER MED BEGRENSET ANSVAR 

KAPITTEL I 

Fusjon av allmennaksjeselskaper 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  bes te mmelser om fus joner  

Artikkel 87 

Alminnelige bestemmelser 

1. Samordningstiltakene fastsatt ved dette kapittelet får anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter som gjelder for 

selskapsformene oppført i vedlegg I. 

2. Medlemsstatene kan unnlate å anvende dette kapittelet på samvirkeforetak som er stiftet i en av selskapsformene oppført i 

vedlegg I. I den grad medlemsstatenes lovgivning gjør bruk av denne muligheten, skal de kreve at slike selskaper har med 

betegnelsen «samvirkeforetak» i alle dokumenter som er nevnt i artikkel 26. 

3. Medlemsstatene kan unnlate å anvende dette kapittelet når selskapet eller selskapene som overdras, eller som skal 

opphøre, er gjenstand for konkursbehandling, akkord eller tilsvarende forhandlinger. 

4. Medlemsstatene skal sikre at dette kapittelet ikke får anvendelse på det eller de selskapene som er gjenstand for 

anvendelsen av krisehåndteringsverktøy, -fullmakter og -ordninger som omhandlet i avdeling IV i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 88 

Regler for fusjon ved overtakelse og fusjon ved stiftelse av et nytt selskap 

Medlemsstatene skal for selskaper som er underlagt deres nasjonale rett, fastsette regler for fusjon ved et selskaps overtakelse 

av ett eller flere andre selskaper og for fusjon ved stiftelse av et nytt selskap. 

Artikkel 89 

Definisjonen av «fusjon ved overtakelse» 

1. I dette kapittelet menes med «fusjon ved overtakelse» en framgangsmåte som innebærer at ett eller flere selskaper 

oppløses uten avvikling og overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til et annet selskap mot at aksjeeierne i det eller de 

overdragende selskapene tildeles aksjer i det overtakende selskapet og eventuelt en kontant utbetaling, som ikke overstiger  

10 % av de tildelte aksjenes pålydende verdi eller, når de er uten pålydende verdi, av den bokførte pariverdien . 

2. En medlemsstats lovgivning kan fastsette at fusjon ved overtakelse også kan finne sted når ett eller flere av de 

overdragende selskapene er under avvikling, forutsatt at denne adgangen begrenses til selskaper som ennå ikke har begynt 

utlodningen av selskapets eiendeler til aksjeeierne. 

Artikkel 90 

Definisjonen av «fusjon ved stiftelse av et nytt selskap» 

1. I dette kapittelet menes med «fusjon ved stiftelse av et nytt selskap» en framgangsmåte som innebærer at flere selskaper 

oppløses uten avvikling og overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til et selskap de stifter, mot at deres aksjeeiere tildeles 

aksjer i det nye selskapet og eventuelt en kontant utbetaling som ikke overstiger 10 % av de tildelte aksjenes pålydende verdi 

eller, når de er uten pålydende verdi, av den bokførte pariverdien.  
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2. En medlemsstats lovgivning kan fastsette at fusjon ved stiftelse av et nytt selskap også kan finne sted når ett eller flere av 

selskapene som opphører, er under avvikling, forutsatt at denne adgangen begrenses til selskaper som ennå ikke har begynt 

utlodningen av selskapets eiendeler til aksjeeierne. 

Avsni t t  2  

Fusjon ved overtake lse  

Artikkel 91 

Fusjonsplan 

1. Administrasjons- eller ledelsesorganene i de fusjonerende selskapene skal utarbeide en skriftlig fusjonsplan. 

2. Fusjonsplanen skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Selskapsform, navn og forretningskontor for hvert av de fusjonerende selskapene. 

b) Aksjenes bytteforhold og eventuelt størrelsen på den kontante utbetalingen. 

c) Vilkårene for tildeling av aksjer i det overtakende selskapet. 

d) Fra hvilket tidspunkt aksjene gir rett til å ta del i utbyttet, og alle særlige vilkår forbundet med denne rettigheten. 

e) Fra hvilket tidspunkt transaksjonene i det overdragende selskapet regnskapsmessig skal anses som utført på vegne av det 

overtakende selskapet. 

f) Hvilke rettigheter det overtakende selskapet gir eiere av aksjer med særlige rettigheter og innehavere av andre verdipapirer 

enn aksjer, eller hvilke tiltak som foreslås med hensyn til dem. 

g) Enhver særlig fordel som gis til de sakkyndige nevnt i artikkel 96 nr. 1 og til medlemmene av de fusjonerende selskapenes 

administrasjons-, ledelses-, tilsyns- eller kontrollorganer. 

Artikkel 92 

Offentliggjøring av fusjonsplanen 

Fusjonsplanen skal offentliggjøres for hvert av de fusjonerende selskapene på den måten som er fastsatt i hver enkelt 

medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16, minst én måned før datoen for den generalforsamlingen som skal treffe 

beslutning om fusjonsplanen. 

Et fusjonerende selskap skal unntas fra kravet om offentliggjøring i artikkel 16 dersom selskapet, i et sammenhengende tidsrom 

som innledes minst én måned før datoen for generalforsamlingen som skal treffe beslutning om fusjonsplanen, og tidligst 

avsluttes ved denne generalforsamlingens slutt, gjør fusjonsplanen gratis tilgjengelig for offentligheten på sitt nettsted. 

Medlemsstatene skal ikke underlegge dette unntaket andre krav eller begrensninger enn dem som er nødvendige for å garantere 

nettstedets sikkerhet og dokumentenes ekthet, og kan pålegge slike krav eller begrensninger bare i den grad de står i forhold til 

oppnåelsen av disse målene. 

Som unntak fra annet ledd i denne artikkelen kan medlemsstatene kreve at offentliggjøringen skjer via den sentrale elektroniske 

plattformen nevnt i artikkel 16 nr. 5. Medlemsstatene kan alternativt kreve at slik offentliggjøring skjer på et annet nettsted som 

de har utpekt til dette formålet. Dersom medlemsstatene benytter seg av en av disse mulighetene, skal de påse at selskapene 

ikke avkreves et særskilt gebyr for denne offentliggjøringen. 

Dersom det benyttes et annet nettsted enn den sentrale elektroniske plattformen, skal det offentliggjøres en henvisning som gir 

tilgang til dette nettstedet, på den sentrale elektroniske plattformen minst én måned før datoen for generalforsamlingen. 

Henvisningen skal inneholde datoen for offentliggjøringen av fusjonsplanen på nettstedet og skal være gratis tilgjengelig for 

offentligheten. Selskapene skal ikke avkreves et særskilt gebyr for denne offentliggjøringen.  
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Forbudet i tredje og fjerde ledd mot å ilegge selskaper et særskilt gebyr for offentliggjøring berører ikke medlemsstatenes 

mulighet til å overføre kostnader for den sentrale elektroniske plattformen til selskapene. 

Medlemsstatene kan pålegge selskaper å beholde opplysningene i et visst tidsrom etter generalforsamlingen på sitt nettsted eller 

eventuelt på den sentrale elektroniske plattformen eller på nettstedet utpekt av den berørte medlemsstaten. Medlemsstatene kan 

fastsette konsekvensene av midlertidige avbrudd i tilgangen til nettstedet eller den sentrale elektroniske plattformen som 

skyldes tekniske eller andre faktorer. 

Artikkel 93 

Godkjenning fra generalforsamlingen i hvert av de fusjonerende selskapene 

1. En fusjon krever minst godkjenning fra generalforsamlingen i hvert av de fusjonerende selskapene. Det skal i 

medlemsstatenes lovgivning fastsettes at et vedtak om fusjon skal kreve et flertall på minst to tredeler av stemmene knyttet 

enten til de representerte aksjene eller den representerte tegnede kapitalen. 

En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at et simpelt flertall av stemmene nevnt i første ledd er tilstrekkelig når minst 

halvparten av den tegnede kapitalen er representert. Reglene for vedtektsendringer får eventuelt også anvendelse. 

2. Dersom det finnes flere aksjeklasser, skal vedtaket om fusjon være gjenstand for særskilt avstemning i minst hver klasse 

av aksjeeiere med rettigheter som berøres av transaksjonen. 

3. Vedtaket skal omfatte både godkjenning av fusjonsplanen og eventuelt nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med 

fusjonen. 

Artikkel 94 

Unntak fra kravet om godkjenning fra generalforsamlingen i det overtakende selskapet 

En medlemsstats lovgivning kan unnlate å kreve at fusjonen skal godkjennes av generalforsamlingen i det overtakende 

selskapet dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Offentliggjøringen fastsatt i artikkel 92 har for det overtakende selskapet funnet sted minst én måned før datoen for 

generalforsamlingen i det eller de overdragende selskapene som skal treffe beslutning om fusjonsplanen. 

b) Minst én måned før datoen nevnt under bokstav a) skal alle aksjeeiere i det overtakende selskapet ha rett til innsyn i 

dokumentene nevnt i artikkel 97 nr. 1 ved det overtakende selskapets forretningskontor. 

c) Én eller flere aksjeeiere i det overtakende selskapet som har en aksjepost som utgjør en minste prosentdel av den tegnede 

kapitalen, skal ha rett til å kreve innkalling til generalforsamling i det overtakende selskapet, der det skal tas stilling til om 

fusjonen skal godkjennes. Denne minste prosentdelen kan ikke settes til mer enn 5 %. Medlemsstatene kan imidlertid 

bestemme at aksjer uten stemmerett skal holdes utenfor ved beregningen av denne prosentdelen. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) får artikkel 97 nr. 2, 3 og 4 anvendelse. 

Artikkel 95 

Detaljert skriftlig rapport og opplysninger om fusjon 

1. Administrasjons- eller ledelsesorganene i hvert av de fusjonerende selskapene skal utarbeide en detaljert skriftlig rapport 

som redegjør for fusjonsplanen og anfører de juridiske og økonomiske begrunnelsene for den, særlig aksjenes bytteforhold. 

Rapporten skal også omhandle eventuelle særlige vanskeligheter som har oppstått i forbindelse med vurderingen.  
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2. Administrasjons- eller ledelsesorganene i hvert av de berørte selskapene skal underrette generalforsamlingen i sine 

selskaper og administrasjons- eller ledelsesorganene i de andre berørte selskapene, slik at sistnevnte kan underrette sine 

respektive generalforsamlinger om eventuelle vesentlige endringer i eiendeler og forpliktelser mellom datoen da fusjonsplanen 

ble utarbeidet, og datoen for generalforsamlingene som skal treffe en beslutning om fusjonsplanen. 

3. Medlemsstatene kan fastsette at rapporten nevnt i nr. 1 og/eller opplysningene nevnt i nr. 2 ikke er påkrevd dersom alle 

aksjeeiere og innehavere av andre verdipapirer som gir stemmerett i hvert av de selskapene som deltar i fusjonen, er enige om 

dette. 

Artikkel 96 

Sakkyndiges gjennomgåelse av fusjonsplanen 

1. For hvert av de fusjonerende selskapene skal én eller flere sakkyndige som er uavhengige av selskapene, og som er 

oppnevnt eller godkjent av en rettsmyndighet eller forvaltningsmyndighet, gjennomgå fusjonsplanen og utarbeide en skriftlig 

rapport til aksjeeierne. En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at det oppnevnes én eller flere uavhengige sakkyndige 

for alle de fusjonerende selskapene dersom en slik oppnevning foretas av en rettsmyndighet eller en forvaltningsmyndighet etter 

en felles anmodning fra selskapene. De sakkyndige kan, i samsvar med den enkelte medlemsstats lovgivning, være fysiske eller 

juridiske personer eller selskaper. 

2. I rapporten nevnt i nr. 1 skal de sakkyndige under alle omstendigheter uttale seg om aksjenes bytteforhold etter deres 

mening er rettferdig og rimelig. Uttalelsen skal minst 

a) angi den eller de metodene som er benyttet ved beregningen av det foreslåtte bytteforholdet, 

b) angi om metoden eller metodene er formålstjenlig(e) i det aktuelle tilfellet, angi de verdiene som er framkommet ved bruk 

av hver enkelt metode, og gi en uttalelse om den relative betydningen disse metodene er tillagt ved beregningen av den 

fastsatte verdien. 

Rapporten skal også omhandle eventuelle særlige vanskeligheter som har oppstått i forbindelse med vurderingen. 

3. Hver sakkyndig har rett til å innhente alle relevante opplysninger og dokumenter fra de fusjonerende selskapene og til å 

foreta alle nødvendige undersøkelser. 

4. Det kreves verken gjennomgåelse av fusjonsplanen eller rapport fra sakkyndige dersom alle aksjeeiere og innehavere av 

andre verdipapirer som gir stemmerett i hvert av de selskapene som deltar i fusjonen, er enige om dette. 

Artikkel 97 

Tilgang til dokumenter for aksjeeiere 

1. Minst én måned før datoen for den generalforsamlingen som skal treffe beslutning om fusjonsplanen, skal alle aksjeeiere 

ha rett til innsyn i minst følgende dokumenter ved forretningskontoret: 

a) Fusjonsplanen. 

b) De fusjonerende selskapenes årsregnskap og årsberetninger for de tre foregående regnskapsårene. 

c) Dersom det er relevant, et regnskapsoppgjør avsluttet ikke tidligere enn første dag i den tredje måneden forut for datoen for 

utarbeidingen av fusjonsplanen, dersom det siste årsregnskapet gjelder et regnskapsår som ble avsluttet mer enn seks 

måneder før denne datoen. 

d) Dersom det er relevant, rapportene nevnt i artikkel 95 fra administrasjons- eller ledelsesorganene i de fusjonerende 

selskapene. 

e) Dersom det er relevant, rapporten nevnt i artikkel 96 nr. 1.  
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Med hensyn til første ledd bokstav c) skal det ikke kreves regnskapsoppgjør dersom selskapet offentliggjør en halvårsberetning 

i samsvar med artikkel 5 i direktiv 2004/109/EF og gjør den tilgjengelig for aksjeeiere i samsvar med dette leddet. 

Medlemsstatene kan videre fastsette at et regnskapsoppgjør ikke er påkrevd dersom alle aksjeeiere og innehavere av andre 

verdipapirer som gir stemmerett i hvert av de selskapene som deltar i fusjonen, er enige om dette. 

2. Regnskapsoppgjøret angitt i nr. 1 første ledd bokstav c) skal utarbeides etter de samme metodene og med samme 

utforming som den siste årsbalansen. 

En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at 

a) det ikke er nødvendig å foreta ny vareopptelling, 

b) de verdifastsettelsene som er oppført i siste balanse, skal endres bare for å vise posteringer i regnskapsbøkene; det skal 

likevel tas hensyn til 

— foreløpige avskrivninger og avsetninger, 

— vesentlige endringer i faktisk verdi som ikke framgår av bokføringen. 

3. På anmodning skal enhver aksjeeier ha rett til vederlagsfritt å få kopier av alle eller, om ønskelig, deler av dokumentene 

nevnt i nr. 1. 

Dersom en aksjeeier har samtykket i at selskapet kan formidle opplysninger elektronisk, kan slike kopier sendes via elektronisk 

post. 

4. Et selskap skal unntas fra kravet om å gjøre dokumentene nevnt i nr. 1 tilgjengelige ved sitt forretningskontor dersom 

selskapet, i et sammenhengende tidsrom som innledes minst én måned før datoen for generalforsamlingen som skal treffe 

beslutning om fusjonsplanen, og tidligst avsluttes ved denne generalforsamlingens slutt, gjør dem tilgjengelige på sitt nettsted. 

Medlemsstatene skal ikke underlegge dette unntaket andre krav eller begrensninger enn dem som er nødvendige for å garantere 

nettstedets sikkerhet og dokumentenes ekthet, og kan pålegge slike krav eller begrensninger bare i den grad de står i forhold til 

oppnåelsen av disse målene. 

Nr. 3 får ikke anvendelse dersom nettstedet i tidsrommet som er nevnt i første ledd i dette nummeret, gjør det mulig for 

aksjeeierne å laste ned og skrive ut dokumentene nevnt i nr. 1. I dette tilfellet kan medlemsstatene likevel fastsette at selskapet 

skal gjøre dokumentene tilgjengelige for aksjeeierne ved selskapets forretningskontor. 

Medlemsstatene kan pålegge selskaper å beholde opplysningene på sitt nettsted i et visst tidsrom etter generalforsamlingen. 

Medlemsstatene kan fastsette konsekvensene av midlertidige avbrudd i tilgangen til nettstedet som skyldes tekniske eller andre 

faktorer. 

Artikkel 98 

Vern av arbeidstakernes rettigheter 

Vern av arbeidstakernes rettigheter i hvert av de fusjonerende selskapene skal reguleres i samsvar med direktiv 2001/23/EF. 

Artikkel 99 

Vern av interessene til de fusjonerende selskapenes kreditorer 

1. Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette en hensiktsmessig ordning for vern av interessene til de fusjonerende 

selskapenes kreditorer hvis fordringer oppsto før offentliggjøringen av fusjonsplanen og ikke er forfalt når offentliggjøringen 

finner sted. 

2. Med hensyn til nr. 1 skal medlemsstatenes lovgivning minst fastsette at slike kreditorer har krav på egnede garantier når 

den økonomiske situasjonen i de fusjonerende selskapene nødvendiggjør slikt vern, og når disse kreditorene ikke allerede har 

slike garantier.  
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Medlemsstatene skal fastsette vilkårene for vernet nevnt i nr. 1 og i første ledd i dette nummeret. Medlemsstatene skal i alle 

tilfeller sikre at kreditorene har rett til å anmode vedkommende forvaltningsmyndighet eller rettsmyndighet om egnede 

garantier, forutsatt at de på en troverdig måte kan dokumentere at fusjonen kan medføre at kravene deres ikke oppfylles, og at 

selskapet ikke har gitt dem egnede garantier. 

3. Slikt vern kan være forskjellig for kreditorene til det overtakende selskapet og kreditorene i det overdragende selskapet. 

Artikkel 100 

Vern av interessene til de fusjonerende selskapenes obligasjonseiere 

Med forbehold for reglene for felles utøvelse av rettigheter for obligasjonseiere får artikkel 99 anvendelse på obligasjonseiere i 

de fusjonerende selskapene, med mindre fusjonen er godkjent av en forsamling av obligasjonseiere, dersom nasjonal rett 

inneholder bestemmelser om en slik forsamling, eller av hver enkelt obligasjonseier. 

Artikkel 101 

Vern av innehavere av andre verdipapirer enn aksjer som det er knyttet særlige rettigheter til 

Eiere av andre verdipapirer enn aksjer, som det er knyttet særlige rettigheter til, skal ha rettigheter i det overtakende selskapet 

som minst tilsvarer de rettighetene de hadde i det overdragende selskapet, med mindre en endring av disse rettighetene er 

godkjent av en forsamling av innehavere av slike verdipapirer, dersom nasjonal rett inneholder bestemmelser om en slik 

forsamling, eller av hver enkelt eier av slike verdipapirer, eller med mindre eierne har rett til å få sine verdipapirer gjenkjøpt av 

det overtakende selskapet. 

Artikkel 102 

Legalisering av dokumenter 

1. Dersom en medlemsstats lovgivning ikke har bestemmelser om forebyggende rettslig eller forvaltningsmessig kontroll av 

lovligheten av en fusjon, eller dersom kontrollen ikke omfatter alle rettsakter som kreves for en fusjon, skal protokollene fra 

generalforsamlingene som treffer beslutning om fusjonen, og eventuelt fusjonsavtalen etter slike generalforsamlinger, 

legaliseres. Dersom fusjonen ikke skal godkjennes av generalforsamlingen i alle de fusjonerende selskapene, skal fusjonsplanen 

legaliseres. 

2. Notarius publicus eller den myndigheten som er kompetent til å legalisere dokumentet, skal kontrollere og bekrefte at 

rettsaktene og formalitetene som kreves av det selskapet som notarius eller myndigheten opptrer for, samt fusjonsplanen, 

foreligger og er gyldige. 

Artikkel 103 

Datoen da en fusjon får virkning 

Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette fra hvilken dato fusjonen får virkning. 

Artikkel 104 

Formaliteter omkring offentliggjøring 

1. Fusjonen skal for hvert av de fusjonerende selskapene offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt 

medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16. 

2. Det overtakende selskapet kan selv gjennomføre formalitetene ved offentliggjøringen som gjelder det eller de 

overdragende selskapene.  
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Artikkel 105 

Rettsvirkninger av en fusjon 

1. En fusjon skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger som inntrer samtidig: 

a) Både mellom det overdragende og det overtakende selskapet og overfor tredjeparter overdras samtlige av det overdragende 

selskapets eiendeler og forpliktelser til det overtakende selskapet. 

b) Aksjeeierne i det overdragende selskapet blir aksjeeiere i det overtakende selskapet. 

c) Det overdragende selskapet opphører. 

2. Aksjer i det overtakende selskapet skal ikke byttes mot aksjer i det overdragende selskapet når aksjene i det overdragende 

selskapet eies enten 

a) av det overtakende selskapet selv eller av en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne, eller 

b) av det overdragende selskapet selv eller av en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne. 

3. Det foregående berører ikke den lovgivningen i medlemsstatene som krever særlige formaliteter for at overdragelsen av 

visse eiendeler, rettigheter og forpliktelser i det overdragende selskapet skal få virkning overfor tredjeparter. Det overtakende 

selskapet kan selv gjennomføre disse formalitetene; medlemsstatenes lovgivning kan likevel tillate at det overdragende 

selskapet fortsetter å gjennomføre formalitetene i et begrenset tidsrom som, bortsett fra i særlige tilfeller, ikke kan settes til mer 

enn seks måneder fra den datoen da fusjonen får virkning. 

Artikkel 106 

Erstatningsansvar for medlemmer av administrasjons- eller ledelsesorganene i det overdragende selskapet 

Medlemsstatenes lovgivning skal minst inneholde bestemmelser om det erstatningsansvaret medlemmene i administrasjons- 

eller ledelsesorganene i det overdragende selskapet har overfor det overdragende selskapets aksjeeiere på grunn av forsømmelse 

fra disse medlemmenes side i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av fusjonen. 

Artikkel 107 

Erstatningsansvar for sakkyndige med ansvar for å utarbeide en sakkyndig rapport på vegne av det overdragende 

selskapet 

Medlemsstatenes lovgivning skal minst inneholde bestemmelser om det erstatningsansvaret de sakkyndige med ansvar for å 

utarbeide rapporten nevnt i artikkel 96 nr. 1 på vegne av det overdragende selskapet har overfor aksjeeierne i dette selskapet, på 

grunn av forsømmelse fra disse sakkyndiges side under utførelsen av sine oppgaver. 

Artikkel 108 

Vilkår for en fusjons ugyldighet 

1. Medlemsstatenes lovgivning kan fastsette regler for fusjoners ugyldighet bare på følgende vilkår: 

a) Ugyldigheten skal fastslås ved en rettsavgjørelse. 

b) En fusjon som har fått virkning i henhold til artikkel 103, kan erklæres ugyldig bare dersom det ikke er foretatt 

forebyggende rettslig eller forvaltningsmessig kontroll av fusjonens lovlighet, dersom den ikke er legalisert, eller dersom 

det påvises at generalforsamlingens beslutning er ugyldig eller kan erklæres ugyldig i henhold til nasjonal rett. 

c) Det kan ikke reises søksmål om ugyldighet når det er gått mer enn seks måneder fra den datoen da fusjonen fikk virkning 

overfor den personen som påberoper seg ugyldighet, eller dersom mangelen ved fusjonen er rettet opp. 

d) Dersom det er mulig å rette opp en mangel som kan medføre at fusjonen erklæres ugyldig, skal retten gi de berørte 

selskapene en frist for å bringe forholdet i orden.  
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e) En rettsavgjørelse som erklærer en fusjon ugyldig, skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt 

medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16. 

f) Dersom en medlemsstats lovgivning tillater at en tredjepart påklager en slik rettsavgjørelse, skal dette skje innen seks 

måneder etter at rettsavgjørelsen er offentliggjort som fastsatt i avdeling I kapittel III avsnitt 1. 

g) En rettsavgjørelse som erklærer en fusjon ugyldig, berører ikke i seg selv gyldigheten av de forpliktelsene som er inngått av 

eller overfor det overtakende selskapet, og som har oppstått før rettsavgjørelsen ble offentliggjort og fra den datoen da 

fusjonen fikk virkning. 

h) De selskapene som har deltatt i fusjonen, er solidarisk ansvarlige for det overtakende selskapets forpliktelser som nevnt 

under bokstav g). 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan en medlemsstats lovgivning også inneholde bestemmelser om at en fusjon kan 

erklæres ugyldig av en forvaltningsmyndighet dersom et slikt vedtak kan prøves for domstolene. Nr. 1 bokstav b) og bokstav 

d)–h) får tilsvarende anvendelse for forvaltningsmyndigheten. Det kan ikke reises søksmål om ugyldighet når det er gått mer 

enn seks måneder fra den datoen da fusjonen fikk virkning. 

3. Dette berører ikke medlemsstatenes lovgivning om fusjoner som erklæres ugyldige som følge av annen kontroll enn 

forebyggende rettslig eller forvaltningsmessig kontroll av fusjonens lovlighet. 

Avsni t t  3  

Fusjon ved st i f t e l se  av et  nyt t  se l skap  

Artikkel 109 

Fusjon ved stiftelse av et nytt selskap 

1. Med forbehold for artikkel 11 og 12 får artikkel 91, 92 og 93 samt artikkel 95–108 anvendelse på fusjon ved stiftelse av et 

nytt selskap. I den forbindelse menes med «fusjonerende selskaper» og «overdragende selskap» de selskapene som skal 

opphøre, og med «overtakende selskap» det nye selskapet. 

Artikkel 91 nr. 2 bokstav a) får også anvendelse på det nye selskapet. 

2. Fusjonsplanen og, dersom de foreligger som et separat dokument, det nye selskapets stiftelsesdokument eller utkast til 

stiftelsesdokument samt vedtekter eller utkast til vedtekter skal godkjennes av generalforsamlingen i hvert av de selskapene 

som skal opphøre. 

Avsni t t  4  

Et sel skaps overtake l se  av et  annet  der førstnevnte e ier  mins t  90  % av aksjene  

Artikkel 110 

Ett eller flere selskapers overdragelse av alle eiendeler og forpliktelser til et annet selskap som eier alle deres aksjer 

Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser for de selskapene som hører inn under deres lovgivning, om den framgangsmåten 

som innebærer at ett eller flere selskaper oppløses uten avvikling og overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til et annet 

selskap som eier alle deres aksjer og andre verdipapirer som gir stemmerett på generalforsamlingen. Denne framgangsmåten er 

underlagt bestemmelsene i avsnitt 2 i dette kapittelet. Medlemsstatene skal imidlertid ikke pålegge de kravene som er fastsatt i 

artikkel 91 nr. 2 bokstav b), c) og d), artikkel 95 og 96, artikkel 97 nr. 1 bokstav d) og e), artikkel 105 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 106 og 107.  
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Artikkel 111 

Unntak fra kravet om godkjenning fra generalforsamlingen 

Medlemsstatene skal ikke anvende artikkel 93 på framgangsmåtene nevnt i artikkel 110 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Offentliggjøringen fastsatt i artikkel 92 har for hvert av selskapene som omfattes av fusjonen, funnet sted minst én måned 

før fusjonen får virkning. 

b) Minst én måned før fusjonen får virkning skal alle aksjeeiere i det overtakende selskapet ha rett til innsyn i dokumentene 

nevnt i artikkel 97 nr. 1 bokstav a), b) og c) ved selskapets forretningskontor. 

c) Artikkel 94 første ledd bokstav c) får anvendelse. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) i denne artikkelen får artikkel 97 nr. 2, 3 og 4 anvendelse. 

Artikkel 112 

Aksjer som innehas av eller på vegne av det overtakende selskapet 

Medlemsstatene kan anvende artikkel 110 og 111 på framgangsmåter som innebærer at ett eller flere selskaper oppløses uten 

avvikling og overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til et annet selskap, dersom alle aksjer og andre verdipapirer nevnt i 

artikkel 110 i det eller de overdragende selskapene eies av det overtakende selskapet og/eller av personer som har disse aksjene 

og verdipapirene notert på eget navn, men på vegne av selskapet. 

Artikkel 113 

Fusjon der overtakende selskap eier minst 90 % av aksjene i et overdragende selskap 

Dersom en fusjon ved overtakelse gjennomføres av et selskap som eier minst 90 %, men ikke alle, aksjer og andre verdipapirer 

som gir stemmerett på generalforsamlingen, i det eller de overdragende selskapene, skal medlemsstatene unnlate å kreve at 

generalforsamlingen i det overtakende selskapet skal godkjenne fusjonen, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Offentliggjøringen fastsatt i artikkel 92 har for det overtakende selskapet funnet sted minst én måned før datoen for 

generalforsamlingen i det eller de overdragende selskapene som skal treffe beslutning om fusjonsplanen. 

b) Minst én måned før datoen nevnt i bokstav a) skal alle aksjeeiere i det overtakende selskapet ha rett til innsyn i 

dokumentene nevnt i artikkel 97 nr. 1 bokstav a) og b) samt bokstav c), d) og e) ved selskapets forretningskontor. 

c) Artikkel 94 første ledd bokstav c) får anvendelse. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) i denne artikkelen får artikkel 97 nr. 2, 3 og 4 anvendelse. 

Artikkel 114 

Unntak fra kravene til fusjon ved overtakelse 

Medlemsstatene skal ikke pålegge de kravene som er fastsatt i artikkel 95, 96 og 97 ved fusjoner i henhold til artikkel 113 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Mindretallsaksjeeierne i det overdragende selskapet har rett til å kreve at det overtakende selskapet erverver deres aksjer.  



19.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/305 

 

 

b) Dersom de utøver denne retten, har de rett til et vederlag som tilsvarer verdien av aksjene. 

c) Dersom det oppstår uenighet om vederlaget, skal dette kunne fastsettes av en domstol eller av en forvaltningsmyndighet 

utpekt av medlemsstaten for dette formålet. 

En medlemsstat trenger ikke å anvende første ledd dersom medlemsstatens lovgivning gir det overtakende selskapet rett til, uten 

forutgående offentlig overtakelsestilbud, å kreve at alle innehavere av resterende verdipapirer i det eller de overdragende 

selskapene selger disse verdipapirene til det overtakende selskapet før fusjonen til en rimelig pris. 

Artikkel 115 

Ett eller flere selskapers overdragelse av alle eiendeler og forpliktelser til et annet selskap som eier minst 90 % av deres 

aksjer 

Medlemsstatene kan anvende artikkel 113 og 114 på framgangsmåter som innebærer at ett eller flere selskaper oppløses uten 

avvikling og overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til et annet selskap, dersom minst 90 %, men ikke alle, aksjer og andre 

verdipapirer nevnt i artikkel 113 i det eller de overdragende selskapene eies av det overtakende selskapet og/eller av personer 

som har disse aksjene og verdipapirene notert på eget navn, men på vegne av selskapet. 

Avsni t t  5  

Andre transaksjoner som sidest i l le s  med fusjoner  

Artikkel 116 

Fusjoner med kontant utbetaling på over 10 % 

Dersom en medlemsstats lovgivning tillater at den kontante utbetalingen i forbindelse med en av framgangsmåtene nevnt i 

artikkel 88 overstiger 10 %, får avsnitt 2 og 3 i dette kapittelet samt artikkel 113, 114 og 115 anvendelse. 

Artikkel 117 

Fusjoner uten at alle de overdragende selskapene opphører 

Dersom en medlemsstats lovgivning tillater en av framgangsmåtene nevnt i artikkel 88, 110 og 116 uten at alle de overdragende 

selskapene opphører, får avsnitt 2, unntatt artikkel 105 nr.1 bokstav c), samt avsnitt 3 eller 4 i dette kapittelet tilsvarende 

anvendelse. 

KAPITTEL II 

Fusjoner over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar 

Artikkel 118 

Alminnelige bestemmelser 

Dette kapittelet får anvendelse på fusjoner av selskaper med begrenset ansvar stiftet i samsvar med en medlemsstats lovgivning 

og med forretningskontor, hovedadministrasjon eller hovedforetak i Unionen, forutsatt at minst to av selskapene er underlagt 

lovgivningen i ulike medlemsstater (heretter kalt «fusjoner over landegrensene»). 

Artikkel 119 

Definisjoner 

I dette kapittelet menes med 

1) «selskap med begrenset ansvar», heretter kalt «selskap», 

a) et selskap med en selskapsform som oppført i vedlegg II, eller  
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b) et selskap som har aksjekapital og er en juridisk person, som har separate eiendeler som alene hefter for selskapets 

forpliktelser, og som i henhold til sin nasjonale rett er underlagt vilkårene om garantier som fastsatt i avdeling I kapittel 

II avsnitt 2 og avdeling I kapittel III avsnitt 1 for å verne selskapsdeltakeres og andres interesser, 

2) «fusjon» en framgangsmåte som medfører at 

a) ett eller flere selskaper oppløses uten avvikling og overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til et annet eksisterende 

selskap (det overtakende selskapet), mot at selskapsdeltakerne i det eller de overdragende selskapene får godtgjøring i 

form av verdipapirer eller aksjer som representerer kapitalen i det andre selskapet, og eventuelt en kontant utbetaling 

som ikke overstiger 10 % av den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, av den bokførte pariverdien 

av disse verdipapirene eller aksjene, eller 

b) to eller flere selskaper oppløses uten avvikling og overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til et selskap som de 

stifter (det nye selskapet), mot at selskapsdeltakerne i det eller de overdragende selskapene får godtgjøring i form av 

verdipapirer eller aksjer som representerer kapitalen i det nye selskapet, og eventuelt en kontant utbetaling som ikke 

overstiger 10 % av den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, av den bokførte pariverdien av disse 

verdipapirene eller aksjene, eller 

c) et selskap oppløses uten avvikling og overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til selskapet som innehar samtlige 

verdipapirer eller aksjer som representerer selskapets kapital. 

Artikkel 120 

Ytterligere bestemmelser om virkeområdet 

1. Uten hensyn til artikkel 119 nr. 2 får dette kapittelet anvendelse også på fusjoner over landegrensene når lovgivningen i 

minst én av de berørte medlemsstatene tillater at den kontante utbetalingen nevnt i artikkel 119 nr. 2 bokstav a) og b) overstiger 

10 % av den pålydende verdien eller, når de er uten pålydende verdi, av den bokførte pariverdien av verdipapirene eller 

andelene som representerer kapitalen i selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene. 

2. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende dette kapittelet på fusjoner over landegrensene som omfatter et samvirke, 

selv i tilfeller der samvirkeforetaket omfattes av definisjonen av et «selskap med begrenset ansvar» i artikkel 119 nr. 1. 

3. Dette kapittelet får ikke anvendelse på fusjoner over landegrensene som omfatter et selskap hvis formål er kollektiv 

investering av kapital stilt til rådighet av offentligheten, og hvis virksomhet bygger på prinsippet om risikospredning, der 

andelene på innehaverens anmodning gjenkjøpes eller innløses direkte eller indirekte med midler fra dette selskapets eiendeler. 

Tiltak et slikt selskap treffer for å sikre at børsverdien av deres andeler ikke avviker merkbart fra nettoverdien, skal stilles likt 

med slike gjenkjøp eller innløsninger. 

4. Medlemsstatene skal sikre at dette kapittelet ikke får anvendelse på det eller de selskapene som er gjenstand for 

anvendelsen av krisehåndteringsverktøy, -fullmakter og -ordninger som omhandlet i avdeling IV i direktiv 2014/59/EU. 

Artikkel 121 

Vilkår for fusjoner over landegrensene 

1. Med mindre noe annet er fastsatt i dette kapittelet, 

a) er fusjoner over landegrensene mulig bare mellom selskapsformer som kan fusjonere i henhold til de berørte 

medlemsstatenes nasjonale rett, 

b) skal et selskap som deltar i en fusjon over landegrensene, overholde bestemmelsene og formalitetene i den nasjonale retten 

selskapet er underlagt. Lover som gir en medlemsstats nasjonale myndigheter mulighet til å motsette seg en bestemt intern 

fusjon av hensyn til offentlighetens interesse, får også anvendelse på fusjoner over landegrensene dersom minst ett av de 

fusjonerende selskapene er underlagt nevnte medlemsstats lovgivning. Denne bestemmelsen gjelder ikke når artikkel 21 i 

forordning (EF) nr. 139/2004 får anvendelse.  
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2. Bestemmelsene og formalitetene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal særlig omfatte bestemmelser om beslutningsprosessen i 

forbindelse med fusjonen og, tatt i betraktning at fusjonen skjer over landegrensene, vernet av de fusjonerende selskapenes 

kreditorer, obligasjonseiere og innehavere av verdipapirer eller aksjer, samt arbeidstakere med hensyn til andre rettigheter enn 

dem som er omfattet av artikkel 133. En medlemsstat kan for selskaper som deltar i en fusjon over landegrensene, og som er 

omfattet av dens lovgivning, vedta bestemmelser med sikte på å sikre hensiktsmessig vern for mindretallsdeltakere som har 

motsatt seg fusjonen. 

Artikkel 122 

Felles plan for fusjoner over landegrensene 

Ledelses- eller administrasjonsorganet i hvert fusjonerende selskap skal utarbeide en felles plan for en fusjon over 

landegrensene. Den felles planen for en fusjon over landegrensene skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) Form, navn og forretningskontor for de fusjonerende selskapene samt foreslått form, navn og forretningskontor for 

selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene. 

b) Bytteforholdet for verdipapirene eller andelene som representerer selskapets kapital, og størrelsen på en eventuell kontant 

utbetaling. 

c) Vilkårene for tildeling av verdipapirer eller aksjer som representerer kapitalen i selskapet, som oppstår ved fusjonen over 

landegrensene. 

d) Sannsynlige virkninger av fusjonen over landegrensene på sysselsettingen. 

e) Fra hvilket tidspunkt verdipapirene eller andelene som representerer selskapets kapital, gir rett til å ta del i utbyttet, og alle 

særlige vilkår forbundet med denne rettigheten. 

f) Fra hvilket tidspunkt transaksjonene i de fusjonerende selskapene regnskapsmessig skal anses som utført på vegne av det 

selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene. 

g) Hvilke rettigheter selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, gir selskapsdeltakere med særlige rettigheter 

eller innehavere av andre verdipapirer enn aksjer som representerer selskapets kapital, eller hvilke tiltak som foreslås med 

hensyn til dem. 

h) Enhver særlig fordel som gis til de sakkyndige som gjennomgår planen for fusjonen over landegrensene eller til 

medlemmene av de fusjonerende selskapenes administrasjons-, ledelses-, tilsyns- eller kontrollorganer. 

i) Vedtektene for selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene. 

j) Dersom det er relevant, opplysninger om hvilke framgangsmåter som skal følges for i henhold til artikkel 133 å fastsette 

nærmere regler for arbeidstakernes innflytelse på fastsettelsen av deres medbestemmelsesrett i selskapet som oppstår ved 

fusjonen over landegrensene. 

k) Opplysninger om vurderingen av de eiendelene og forpliktelsene som overføres til selskapet som oppstår ved fusjonen over 

landegrensene. 

l) Datoene for de fusjonerende selskapenes regnskaper som har dannet grunnlaget for fastsettelsen av vilkårene for fusjonen 

over landegrensene. 

Artikkel 123 

Offentliggjøring 

1. Den felles planen for fusjonen over landegrensene skal offentliggjøres for hvert av de fusjonerende selskapene på den 

måten som er fastsatt i hver medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16, minst én måned før datoen for 

generalforsamlingen som skal treffe beslutning om planen. 

Et fusjonerende selskap skal unntas fra kravet om offentliggjøring i henhold til artikkel 16 dersom selskapet, i et 

sammenhengende tidsrom som innledes minst én måned før datoen for generalforsamlingen som skal treffe beslutning om den 

felles planen for fusjonen over landegrensene, og tidligst avsluttes ved denne generalforsamlingens slutt, gjør den felles 

fusjonsplanen gratis tilgjengelig for offentligheten på sitt nettsted. Medlemsstatene skal ikke underlegge dette unntaket andre 

krav eller begrensninger enn dem som er nødvendige for å garantere nettstedets sikkerhet og dokumentenes ekthet, og kan 

pålegge slike krav eller begrensninger bare i den grad de står i forhold til oppnåelsen av disse målene.  
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Som unntak fra annet ledd kan medlemsstatene kreve at offentliggjøringen skjer via den sentrale elektroniske plattformen nevnt 

i artikkel 16 nr. 5. Medlemsstatene kan alternativt kreve at slik offentliggjøring skjer på et annet nettsted som de har utpekt til 

dette formålet. Dersom medlemsstatene benytter seg av en av disse mulighetene, skal de påse at selskapene ikke avkreves et 

særskilt gebyr for denne offentliggjøringen. 

Dersom det benyttes et annet nettsted enn den sentrale elektroniske plattformen, skal det offentliggjøres en henvisning som gir 

tilgang til dette nettstedet, på den sentrale elektroniske plattformen minst én måned før datoen for generalforsamlingen. 

Henvisningen skal inneholde datoen for offentliggjøringen av den felles planen for fusjonen over landegrensene på nettstedet og 

skal være gratis tilgjengelig for offentligheten. Selskapene skal ikke avkreves et særskilt gebyr for denne offentliggjøringen. 

Forbudet i tredje og fjerde ledd mot å ilegge selskaper et særskilt gebyr for offentliggjøring berører ikke medlemsstatenes 

mulighet til å overføre kostnader for den sentrale elektroniske plattformen til selskapene. 

Medlemsstatene kan pålegge selskaper å beholde opplysningene i et visst tidsrom etter generalforsamlingen på sitt nettsted eller 

eventuelt på den sentrale elektroniske plattformen eller på nettstedet utpekt av den berørte medlemsstaten. Medlemsstatene kan 

fastsette konsekvensene av midlertidige avbrudd i tilgangen til nettstedet eller den sentrale elektroniske plattformen som 

skyldes tekniske eller andre faktorer. 

2. For hvert av de fusjonerende selskapene og med forbehold for ytterligere krav fastsatt av medlemsstaten som det aktuelle 

selskapet er omfattet av, skal følgende opplysninger offentliggjøres i denne medlemsstatens nasjonale kunngjøringsblad: 

a) Form, navn og forretningskontor for hvert fusjonerende selskap. 

b) Registeret der dokumentene nevnt i artikkel 16 nr. 3 er inngitt for hvert fusjonerende selskap, og registreringsnummeret i 

registeret. 

c) Angivelse for hvert fusjonerende selskap av framgangsmåten for utøvelse av rettighetene til kreditorene og eventuelle 

mindretallsdeltakere i de fusjonerende selskapene samt adressen der fullstendige opplysninger om denne framgangsmåten 

kan fås vederlagsfritt. 

Artikkel 124 

Ledelses- eller administrasjonsorganets rapport 

Ledelses- eller administrasjonsorganet for hvert fusjonerende selskap skal utarbeide en rapport for selskapsdeltakerne som 

forklarer og begrunner de juridiske og økonomiske sidene ved fusjonen over landegrensene, og som redegjør for den 

betydningen fusjonen kan få for selskapsdeltakerne, kreditorene og arbeidstakerne. 

Rapporten skal gjøres tilgjengelig for selskapsdeltakerne og arbeidstakerrepresentantene eller, i mangel av slike representanter, 

for arbeidstakerne selv senest én måned før datoen for generalforsamlingen nevnt i artikkel 126. 

Dersom ledelses- eller administrasjonsorganet i et av de fusjonerende selskapene rettidig mottar en uttalelse fra arbeidstaker-

representantene i henhold til nasjonal rett, skal uttalelsen vedlegges rapporten. 

Artikkel 125 

Rapport fra uavhengig sakkyndig 

1. For hvert fusjonerende selskap skal uavhengige sakkyndige utarbeide en rapport beregnet på selskapsdeltakerne som skal 

være tilgjengelig senest én måned før datoen for generalforsamlingen nevnt i artikkel 126. Avhengig av lovgivningen i hver 

medlemsstat kan de sakkyndige være fysiske eller juridiske personer.  
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2. I stedet for sakkyndige som handler på vegne av hvert fusjonerende selskap, kan én eller flere uavhengige sakkyndige, 

oppnevnt for dette formålet etter felles anmodning fra selskapene av en rettslig myndighet eller en forvaltningsmyndighet i et av 

de fusjonerende selskapenes medlemsstat eller i medlemsstaten til selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, eller 

som er godkjent av en slik myndighet, gjennomgå den felles planen for fusjonen over landegrensene og utarbeide en felles 

skriftlig rapport til samtlige selskapsdeltakere. 

3. Rapporten fra sakkyndige skal minst omfatte opplysningene fastsatt i artikkel 96 nr. 2. De sakkyndige har rett til å anmode 

hvert av de fusjonerende selskapene om alle opplysninger de mener er nødvendige for å utføre sine oppgaver. 

4. Det kreves verken en gjennomgåelse av den felles planen for fusjonen over landegrensene av uavhengige sakkyndige eller 

en rapport fra sakkyndige dersom alle selskapsdeltakere i hvert av de selskapene som inngår i fusjonen over landegrensene, er 

enige om det. 

Artikkel 126 

Generalforsamlingens godkjenning 

1. Etter å ha gjort seg kjent med rapportene nevnt i artikkel 124 og 125 skal generalforsamlingen i hvert av de fusjonerende 

selskapene treffe beslutning om godkjenning av den felles planen for fusjonen over landegrensene. 

2. Generalforsamlingen i hvert fusjonerende selskap kan sette som vilkår for gjennomføringen av fusjonen over 

landegrensene at generalforsamlingen uttrykkelig godtar de bestemmelsene som fastsettes om arbeidstakernes medbestemmelse 

i selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene. 

3. Lovgivningen i en medlemsstat behøver ikke inneholde krav om generalforsamlingens godkjenning i det overtakende 

selskapet dersom vilkårene i artikkel 94 er oppfylt. 

Artikkel 127 

Attest forut for fusjonen 

1. Hver medlemsstat skal utpeke den domstolen, den notarius publicus eller annen myndighet som skal kontrollere 

lovligheten av fusjonen over landegrensene med hensyn til den delen av framgangsmåten som gjelder hvert fusjonerende 

selskap som omfattes av medlemsstatens nasjonale rett. 

2. I hver berørt medlemsstat skal myndigheten nevnt i nr. 1 uten unødig opphold utstede til hvert fusjonerende selskap som 

omfattes av medlemsstatens nasjonale rett, en attest som endelig bekrefter at de dokumentene og formalitetene som går forut for 

fusjonen, er fullført. 

3. Dersom en medlemsstats lovgivning som et fusjonerende selskap er underlagt, fastsetter en framgangsmåte for kontroll og 

endring av verdipapirenes eller andelenes bytteforhold, eller en framgangsmåte for godtgjøring til mindretallsdeltakere, uten at 

dette er til hinder for registrering av fusjonen over landegrensene, skal en slik framgangsmåte anvendes bare dersom de øvrige 

fusjonerende selskapene som ligger i medlemsstater som ikke fastsetter en slik framgangsmåte, ved godkjenningen av den felles 

planen for fusjonen over landegrensene i samsvar med artikkel 126 nr. 1, uttrykkelig godtar muligheten for at dette 

fusjonerende selskapets deltakere kan benytte en slik framgangsmåte, som skal innledes ved den domstolen som har 

domsmyndighet over det fusjonerende selskapet. I slike tilfeller kan myndigheten nevnt i nr. 1 utstede attesten nevnt i nr. 2 selv 

om en slik framgangsmåte er innledet. Attesten skal imidlertid angi at framgangsmåten ikke er avsluttet. Beslutningen som 

treffes ved avslutningen av framgangsmåten, skal være bindende for selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, og 

for alle dets deltakere. 

Artikkel 128 

Kontroll av lovligheten av fusjonen over landegrensene 

1. Hver medlemsstat skal utpeke den domstolen, den notarius publicus eller annen myndighet som skal kontrollere 

lovligheten av fusjonen over landegrensene når det gjelder den delen av framgangsmåten som angår gjennomføringen av 

fusjonen over landegrensene og eventuelt stiftelsen av et nytt selskap som oppstår ved fusjonen over landegrensene, dersom det 

nystiftede selskapet er underlagt dens nasjonale rett. Nevnte myndighet skal særlig sikre at de fusjonerende selskapene har 
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godkjent den felles planen for fusjonen over landegrensene på samme vilkår, og eventuelt at nærmere bestemmelser om 

arbeidstakernes medbestemmelse er fastsatt i samsvar med artikkel 133. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal hvert fusjonerende selskap oversende myndigheten nevnt i nr. 1 attesten nevnt i 

artikkel 127 nr. 2 innen seks måneder etter at den er utstedt, sammen med den felles planen for fusjonen over landegrensene 

som er godkjent av generalforsamlingen nevnt i artikkel 126. 

Artikkel 129 

Datoen da fusjonen over landegrensene får virkning 

Datoen da fusjonen over landegrensene får virkning, skal fastsettes i henhold til lovgivningen i den medlemsstaten som 

selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, er underlagt. Datoen skal være senere enn gjennomføringen av 

kontrollen nevnt i artikkel 128. 

Artikkel 130 

Registrering 

Lovgivningen i hver medlemsstat som de fusjonerende selskapene var underlagt, skal fastsette for sitt territoriums 

vedkommende hvordan gjennomføringen av fusjonen over landegrensene, i samsvar med artikkel 16, skal offentliggjøres i de 

offentlige registrene der hvert selskap er forpliktet til å deponere sine dokumenter. 

Registeret der selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, er registrert, skal gjennom registersammenkoplings-

systemet som er opprettet i samsvar med artikkel 22 nr. 2, uten unødig opphold underrette registeret der hvert av disse 

selskapene var forpliktet til å deponere sine dokumenter, om at fusjonen over landegrensene har fått virkning. En eventuell 

sletting av den gamle registreringen foretas når denne underretningen mottas, og ikke før. 

Artikkel 131 

Rettsvirkninger av en fusjon over landegrensene 

1. En fusjon over landegrensene gjennomført i samsvar med artikkel 119 nr. 2 bokstav a) og c) skal fra datoen nevnt i 

artikkel 129 ha følgende rettsvirkninger: 

a) Alle eiendeler og forpliktelser i det overdragende selskapet overføres til det overtakende selskapet. 

b) Selskapsdeltakerne i det overdragende selskapet blir selskapsdeltakere i det overtakende selskapet. 

c) Det overdragende selskapet opphører. 

2. En fusjon over landegrensene gjennomført i samsvar med artikkel 119 nr. 2 bokstav b) skal fra datoen nevnt i artikkel 129 

ha følgende rettsvirkninger: 

a) Alle eiendeler og forpliktelser i de fusjonerende selskapene overføres til det nye selskapet. 

b) Selskapsdeltakerne i de fusjonerende selskapene blir selskapsdeltakere i det nye selskapet. 

c) De fusjonerende selskapene opphører. 

3. Dersom medlemsstatenes lovgivning for en fusjon over landegrensene av selskaper omfattet av dette kapittelet krever at 

det gjennomføres særlige formaliteter for at de fusjonerende selskapenes overdragelse av visse eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser skal få virkning overfor tredjeparter, skal disse formalitetene gjennomføres av selskapet som oppstår ved fusjonen 

over landegrensene.  
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4. De fusjonerende selskapenes rettigheter og forpliktelser som følger av arbeidsavtaler eller arbeidsforhold, og som 

eksisterer på den datoen da fusjonen over landegrensene får virkning, overføres som følge av at denne fusjonen over 

landegrensene får virkning, til selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene på den datoen da fusjonen får virkning. 

5. Aksjer i det overtakende selskapet skal ikke byttes mot aksjer i det overdragende selskapet når aksjene i det overdragende 

selskapet eies enten 

a) av det overtakende selskapet selv eller en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne, 

b) eller av det overdragende selskapet selv eller en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne. 

Artikkel 132 

Forenklede formaliteter 

1. Dersom en fusjon over landegrensene ved overtakelse gjennomføres av et selskap som eier alle aksjene og andre 

verdipapirer som gir stemmerett på generalforsamlingen i det eller de overdragende selskapene, 

— får artikkel 122 bokstav b), c) og e), artikkel 125 og artikkel 131 nr. 1 bokstav b) ikke anvendelse, 

— får artikkel 126 nr. 1 ikke anvendelse på det eller de overdragende selskapene. 

2. Dersom en fusjon over landegrensene ved overtakelse gjennomføres av et selskap som eier minst 90 %, men ikke alle, 

aksjer og andre verdipapirer som gir stemmerett på generalforsamlingen i det eller de overdragende selskapene, skal rapporter 

fra én eller flere uavhengige sakkyndige og de dokumentene som er nødvendige for kontroll, kreves bare i den grad dette er 

fastsatt i den nasjonale retten som regulerer enten det overtakende selskapet eller det eller de overdragende selskapene, i 

samsvar med avdeling II kapittel I. 

Artikkel 133 

Arbeidstakernes medbestemmelse 

1. Uten at det berører nr. 2, skal selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, omfattes av eventuelle 

bestemmelser om arbeidstakeres medbestemmelse som gjelder i den medlemsstaten der det har sitt forretningskontor. 

2. Eventuelle gjeldende bestemmelser om arbeidstakeres medbestemmelse i den medlemsstaten der selskapet som oppstår 

ved fusjonen over landegrensene, har sitt forretningskontor, får imidlertid ikke anvendelse dersom minst ett av de fusjonerende 

selskapene i løpet av de seks månedene forut for offentliggjøringen av den felles planen for fusjonen over landegrensene nevnt i 

artikkel 123, har et gjennomsnittlig antall arbeidstakere på over 500 og omfattes av en ordning for medbestemmelse i henhold 

til artikkel 2 bokstav k) i direktiv 2001/86/EF, eller dersom den nasjonale retten som får anvendelse på selskapet som oppstår 

ved fusjonen over landegrensene, 

a) ikke fastsetter minst samme nivå for arbeidstakernes medbestemmelse som den som gjelder for de berørte fusjonerende 

selskapene, målt i forhold til andelen arbeidstakerrepresentanter i administrasjons- eller tilsynsorganet eller deres komiteer 

eller i ledelsesgruppen, som omfatter selskapets resultatenheter, og som er omfattet av arbeidstakernes medbestemmelse, 

eller 

b) ikke fastsetter samme rett til å utøve medbestemmelsesrettigheter for arbeidstakere i driftsenheter i selskapet som oppstår 

ved fusjonen over landegrensene, og som ligger i andre medlemsstater, som for arbeidstakerne i medlemsstaten der 

selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, har sitt forretningskontor.  
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3. I de tilfellene som er nevnt i nr. 2, skal medlemsstatene på tilsvarende vis og med forbehold for nr. 4–7 fastsette 

bestemmelsene om arbeidstakernes medbestemmelse i selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, samt deres 

innflytelse på fastsettelsen av slike rettigheter, i samsvar med prinsippene og framgangsmåtene fastsatt i artikkel 12 nr. 2, 3 og 4 

i forordning (EF) nr. 2157/2001 og følgende bestemmelser i direktiv 2001/86/EF: 

a) Artikkel 3 nr.1, 2 og 3, artikkel 3 nr. 4 første ledd første strekpunkt, artikkel 3 nr. 4 annet ledd og artikkel 3 nr. 5 og 7. 

b) Artikkel 4 nr. 1, artikkel 4 nr. 2 bokstav a), g) og h) og artikkel 4 nr. 3. 

c) Artikkel 5. 

d) Artikkel 6. 

e) Artikkel 7 nr. 1, artikkel 7 nr. 2 første ledd bokstav b), artikkel 7 nr. 2 annet ledd og artikkel 7 nr. 3. For dette kapittelets 

formål skal imidlertid prosentdelen som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 2 første ledd bokstav b) i direktiv 2001/86/EF for 

anvendelsen av standardbestemmelsene i del 3 i vedlegget til nevnte direktiv, økes fra 25 til 33 1/3 %. 

f) Artikkel 8, 10 og 12. 

g) Artikkel 13 nr. 4. 

h) Del 3 bokstav b) i vedlegget. 

4. Når medlemsstatene fastsetter prinsippene og framgangsmåtene nevnt i nr. 3, 

a) skal de gi de berørte organene i de fusjonerende selskapene rett til uten forutgående forhandlinger å velge å være direkte 

underlagt standardbestemmelsene om medbestemmelse nevnt i nr. 3 bokstav h), som fastsatt i lovgivningen i 

medlemsstaten der selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, har sitt forretningskontor, og å overholde disse 

bestemmelsene fra registreringsdatoen, 

b) skal de gi det særlige forhandlingsorganet rett til med et flertall på to tredeler av stemmene avgitt av medlemmer som 

representerer minst to tredeler av arbeidstakerne, herunder stemmer fra medlemmer som representerer arbeidstakere i minst 

to forskjellige medlemsstater, å beslutte ikke å innlede forhandlinger eller å avslutte allerede innledede forhandlinger, og å 

følge gjeldende bestemmelser om medbestemmelse i medlemsstaten der selskapet som oppstår ved fusjonen over 

landegrensene, skal ha sitt forretningskontor, 

c) kan de, dersom standardbestemmelsene om medbestemmelse får anvendelse etter forutgående forhandlinger, og uten 

hensyn til disse bestemmelsene, beslutte å begrense andelen arbeidstakerrepresentanter i administrasjonsorganet i selskapet 

som oppstår ved fusjonen over landegrensene. Dersom antall arbeidstakerrepresentanter i et av de fusjonerende selskapene 

utgjorde minst en tredel av administrasjons- eller tilsynsorganet, kan begrensningen imidlertid aldri medføre en lavere andel 

arbeidstakerrepresentanter i administrasjonsorganet enn en tredel. 

5. Utvidelsen av medbestemmelsesretten til å omfatte arbeidstakere i selskapet som oppstår ved fusjonen over 

landegrensene, ansatt i andre medlemsstater, som nevnt i nr. 2 bokstav b), skal ikke forplikte medlemsstatene som velger å 

gjøre dette, til å medregne disse arbeidstakerne når de beregner den terskelen for arbeidsstyrkens størrelse som utløser 

medbestemmelsesrett i henhold til nasjonal rett. 

6. Dersom minst ett av de fusjonerende selskapene omfattes av en ordning for arbeidstakernes medbestemmelse og selskapet 

som oppstår ved fusjonen over landegrensene, skal omfattes av en slik ordning i samsvar med bestemmelsene nevnt i nr. 2, er 

selskapet forpliktet til å ha en juridisk form som tillater utøvelse av medbestemmelsesrettighetene. 

7. Dersom selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene, omfattes av en ordning for arbeidstakernes 

medbestemmelse, er selskapet forpliktet til å treffe tiltak som sikrer at arbeidstakernes medbestemmelsesrett vernes ved 

eventuelle senere innenlandske fusjoner i tre år etter at fusjonen over landegrensene har fått virkning, ved å gi bestemmelsene 

fastsatt i denne artikkelen tilsvarende anvendelse. 

Artikkel 134 

Gyldighet 

En fusjon over landegrensene som har fått virkning i henhold til artikkel 129, kan ikke erklæres ugyldig.  
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KAPITTEL III 

Fisjon av allmennaksjeselskaper 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  bes te mmelser  

Artikkel 135 

Alminnelige bestemmelser om fisjon 

1. Dersom medlemsstatene tillater at selskapsformene oppført i vedlegg I som hører inn under deres lovgivning, utfører 

fisjon ved overtakelse som definert i artikkel 136, skal dette omfattes av avsnitt 2 i dette kapittelet. 

2. Dersom medlemsstatene tillater at selskapsformene som er nevnt i nr. 1, utfører fisjon ved stiftelse av nye selskaper som 

definert i artikkel 155, skal dette omfattes av avsnitt 3 i dette kapittelet. 

3. Dersom medlemsstatene tillater at selskapsformene som er nevnt i nr. 1, utfører fisjon ved overtakelse som definert i 

artikkel 136 nr. 1 kombinert med fisjon ved stiftelse av ett eller flere nye selskaper som definert i artikkel 155 nr. 1, skal dette 

omfattes av avsnitt 2 i dette kapittelet og artikkel 156. 

4. Artikkel 87 nr. 2, 3 og 4 får anvendelse. 

Avsni t t  2  

Fisjon ved overtake lse  

Artikkel 136 

Definisjonen av «fisjon ved overtakelse» 

1. I dette kapittelet menes med «fisjon ved overtakelse» en framgangsmåte som innebærer at et selskap, etter å ha blitt 

oppløst uten avvikling, overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til flere enn ett selskap mot at aksjeeierne i selskapet som 

fisjoneres, tildeles aksjer i selskapene som mottar innskudd som følge av fisjonen (heretter kalt «mottakende selskaper»), og 

eventuelt en kontant utbetaling som ikke overstiger 10 % av de tildelte aksjenes pålydende verdi, eller når de er uten pålydende 

verdi, av deres bokførte pariverdi. 

2. Artikkel 89 nr. 2 får anvendelse. 

3. Når dette kapittelet viser til bestemmelsene i avdeling II kapittel I, menes med «fusjonerende selskaper» «selskaper som 

deltar i en fisjon», med «overdragende selskap» «selskapet som fisjoneres», med «overtakende selskap» «hvert av de 

mottakende selskapene» og med «fusjonsplanen» «fisjonsplanen». 

Artikkel 137 

Fisjonsplan 

1. Administrasjons- eller ledelsesorganene i de selskapene som deltar i en fisjon, skal utarbeide en skriftlig fisjonsplan. 

2. Fisjonsplanen skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) Selskapsform, navn og forretningskontor for hvert av de selskapene som deltar i fisjonen. 

b) Aksjenes bytteforhold og eventuelt størrelsen på den kontante utbetalingen. 

c) Vilkårene for tildeling av aksjer i de mottakende selskapene.  
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d) Fra hvilket tidspunkt aksjene gir rett til å ta del i utbyttet, og alle særlige vilkår forbundet med denne rettigheten. 

e) Fra hvilket tidspunkt transaksjonene i det selskapet som fisjoneres, regnskapsmessig skal anses som utført på vegne av et av 

de mottakende selskapene. 

f) Hvilke rettigheter de mottakende selskapene gir eiere av aksjer med særlige rettigheter og innehavere av andre verdipapirer 

enn aksjer, eller hvilke tiltak som foreslås med hensyn til dem. 

g) Enhver særlig fordel som gis til de sakkyndige nevnt i artikkel 142 nr. 1 og til medlemmene av administrasjons-, ledelses-, 

tilsyns- eller kontrollorganene som deltar i fisjonen. 

h) En nøyaktig beskrivelse og fordeling av eiendeler og forpliktelser som skal overføres til hvert av de mottakende selskapene. 

i) Fordelingen blant aksjeeierne i selskapet som fisjoneres, av aksjer i de mottakende selskapene og kriteriet for fordelingen. 

3. Dersom en eiendel ikke er fordelt i fisjonsplanen, og der tolkningen av disse vilkårene ikke gjør det mulig å treffe 

beslutning om fordeling, skal eiendelen eller vederlaget for den fordeles på alle de mottakende selskapene i samme forhold som 

den andelen av selskapets nettoeiendeler som fordeles til hvert selskap i henhold til fisjonsplanen. 

Dersom en forpliktelse ikke er fordelt i fisjonsplanen, og tolkningen av disse vilkårene ikke gjør det mulig å treffe beslutning 

om fordeling, er hvert av de mottakende selskapene solidarisk ansvarlige for dem. Medlemsstatene kan fastsette at slikt 

solidaransvar begrenses til de nettoeiendelene som fordeles til hvert selskap. 

Artikkel 138 

Offentliggjøring av fisjonsplanen 

Fisjonsplanen skal offentliggjøres for hvert av de selskapene som deltar i en fisjon, på den måten som er fastsatt i hver enkelt 

medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16, minst én måned før datoen for den generalforsamlingen som skal treffe 

beslutning om fisjonsplanen. 

Et selskap som deltar i fisjonen, skal unntas fra kravet om offentliggjøring i henhold til artikkel 16 dersom selskapet, i et 

sammenhengende tidsrom som innledes minst én måned før datoen for generalforsamlingen som skal treffe beslutning om 

fisjonsplanen, og tidligst avsluttes ved denne generalforsamlingens slutt, gjør fisjonsplanen gratis tilgjengelig for offentligheten 

på sitt nettsted. Medlemsstatene skal ikke underlegge dette unntaket andre krav eller begrensninger enn dem som er nødvendige 

for å garantere nettstedets sikkerhet og dokumentenes ekthet, og kan pålegge slike krav eller begrensninger bare i den grad de 

står i forhold til oppnåelsen av disse målene. 

Som unntak fra annet ledd kan medlemsstatene kreve at offentliggjøringen skjer via den sentrale elektroniske plattformen nevnt 

i artikkel 16 nr. 5. Medlemsstatene kan alternativt kreve at slik offentliggjøring skjer på et annet nettsted som de har utpekt til 

dette formålet. Dersom medlemsstatene benytter seg av en av disse mulighetene, skal de påse at selskapene ikke avkreves et 

særskilt gebyr for denne offentliggjøringen. 

Dersom det benyttes et annet nettsted enn den sentrale elektroniske plattformen, skal det offentliggjøres en henvisning som gir 

tilgang til dette nettstedet, på den sentrale elektroniske plattformen minst én måned før datoen for generalforsamlingen. 

Henvisningen skal inneholde datoen for offentliggjøringen av fisjonsplanen på nettstedet og skal være gratis tilgjengelig for 

offentligheten. Selskapene skal ikke avkreves et særskilt gebyr for denne offentliggjøringen. 

Forbudet i tredje og fjerde ledd mot å ilegge selskaper et særskilt gebyr for offentliggjøring berører ikke medlemsstatenes 

mulighet til å overføre kostnader for den sentrale elektroniske plattformen til selskapene. 

Medlemsstatene kan pålegge selskaper å beholde opplysningene i et visst tidsrom etter generalforsamlingen på sitt nettsted eller 

eventuelt på den sentrale elektroniske plattformen eller på nettstedet utpekt av den berørte medlemsstaten. Medlemsstatene kan 

fastsette konsekvensene av midlertidige avbrudd i tilgangen til nettstedet eller den sentrale elektroniske plattformen som 

skyldes tekniske eller andre faktorer.  
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Artikkel 139 

Godkjenning fra generalforsamlingen i hvert selskap som deltar i en fisjon 

1. En fisjon krever minst godkjenning fra generalforsamlingen i hvert av selskapene som deltar i fisjonen. Artikkel 93 får 

anvendelse med hensyn til det flertallet som kreves for slike beslutninger, deres virkeområde og behovet for særskilte 

avstemninger. 

2. Dersom aksjer i de mottakende selskapene tildeles aksjeeierne i selskapet som fisjoneres, på annen måte enn i samme 

forhold som deres rettigheter i dette selskapets kapital, kan medlemsstatene kreve at mindretallsaksjeeierne i selskapet kan 

utøve retten til å få sine aksjer innløst. I så fall har de rett til å motta et vederlag som tilsvarer verdien av aksjene. Dersom det 

oppstår uenighet om vederlaget, skal vederlaget kunne fastsettes av en domstol. 

Artikkel 140 

Unntak fra kravet om godkjenning fra generalforsamlingen i et mottakende selskap 

En medlemsstats lovgivning kan unnlate å kreve at fisjonen skal godkjennes av generalforsamlingen i det mottakende selskapet 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Offentliggjøringen fastsatt i artikkel 138 har for hvert mottakende selskap funnet sted minst én måned før datoen for den 

generalforsamlingen i det selskapet som fisjoneres, som skal treffe beslutning om fisjonsplanen. 

b) Minst én måned før datoen nevnt i bokstav a) skal alle aksjeeiere i hvert mottakende selskap ha rett til innsyn i 

dokumentene nevnt i artikkel 143 nr. 1 ved selskapets forretningskontor. 

c) Én eller flere aksjeeiere i det mottakende selskapet som har en aksjepost som utgjør en minste prosentdel av den tegnede 

kapitalen, skal ha rett til å kreve innkalling til generalforsamling i det mottakende selskapet, der det skal tas stilling til om 

fisjonen skal godkjennes. Denne minste prosentdelen kan ikke settes til mer enn 5 %. Medlemsstatene kan imidlertid 

bestemme at aksjer uten stemmerett skal holdes utenfor ved beregningen av denne prosentdelen. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) får artikkel 143 nr. 2, 3 og 4 anvendelse. 

Artikkel 141 

Detaljert skriftlig rapport og opplysninger om fisjon 

1. Administrasjons- eller ledelsesorganene i hvert av de selskapene som deltar i fisjonen, skal utarbeide en detaljert skriftlig 

rapport som redegjør for fisjonsplanen og anfører de juridiske og økonomiske begrunnelsene for den, særlig aksjenes 

bytteforhold og kriteriet for tildeling av aksjer. 

2. Rapporten skal også omhandle eventuelle særlige vanskeligheter som har oppstått i forbindelse med vurderingen. 

Dersom det er relevant, skal den opplyse om utarbeidingen av rapporten for de mottakende selskapene om kontroll med 

innskudd i annet enn penger som nevnt i artikkel 70 nr. 2, og registeret der denne rapporten skal oppbevares. 

3. Administrasjons- eller ledelsesorganene i et selskap som fisjoneres, skal underrette selskapets generalforsamling og 

administrasjons- eller ledelsesorganene i de mottakende selskapene, slik at de kan underrette sine respektive 

generalforsamlinger om eventuelle vesentlige endringer i eiendeler og forpliktelser mellom datoen da fisjonsplanen ble 

utarbeidet, og datoen for generalforsamlingen i det selskapet som fisjoneres, og som skal treffe beslutning om fisjonsplanen.  
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Artikkel 142 

Sakkyndiges gjennomgåelse av fisjonsplanen 

1. For hvert av de selskapene som deltar i fisjonen, skal én eller flere sakkyndige som er uavhengig av selskapene, og som er 

oppnevnt eller godkjent av en rettsmyndighet eller forvaltningsmyndighet, gjennomgå fisjonsplanen og utarbeide en skriftlig 

rapport til aksjeeierne. En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at det oppnevnes én eller flere uavhengige sakkyndige 

for alle selskapene som deltar i en fisjon, dersom en slik oppnevning foretas av en rettsmyndighet eller en forvaltnings-

myndighet etter en felles anmodning fra selskapene. De sakkyndige kan, i samsvar med den enkelte medlemsstats lovgivning, 

være fysiske eller juridiske personer eller selskaper. 

2. Artikkel 96 nr. 2 og 3 får anvendelse. 

Artikkel 143 

Tilgang til dokumenter til gjennomsyn for aksjeeiere 

1. Minst én måned før datoen for den generalforsamlingen som skal treffe beslutning om fisjonsplanen, skal alle aksjeeiere 

ha rett til innsyn i minst følgende dokumenter ved forretningskontoret: 

a) Fisjonsplanen. 

b) Årsregnskap og årsberetninger for de tre foregående regnskapsårene for selskapene som fisjoneres. 

c) Dersom det er relevant, et regnskapsoppgjør avsluttet tidligst første dag i den tredje måneden forut for datoen for 

utarbeidingen av fisjonsplanen, dersom det siste årsregnskapet gjelder et regnskapsår som ble avsluttet mer enn seks 

måneder før denne datoen. 

d) Dersom det er relevant, rapportene nevnt i artikkel 141 nr. 1 fra administrasjons- eller ledelsesorganene i selskapene som 

deltar i fisjonen. 

e) Dersom det er relevant, rapportene nevnt i artikkel 142. 

Med hensyn til første ledd bokstav c) skal det ikke kreves regnskapsoppgjør dersom selskapet offentliggjør en halvårsberetning 

i samsvar med artikkel 5 i direktiv 2004/109/EF og gjør den tilgjengelig for aksjeeiere i samsvar med dette leddet. 

2. Regnskapsoppgjøret angitt i nr. 1 bokstav c) skal utarbeides etter de samme metodene og med samme utforming som den 

siste årsbalansen. 

En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at 

a) det ikke er nødvendig å foreta ny vareopptelling, 

b) de verdifastsettelsene som er oppført i siste balanse, skal endres bare for å vise posteringer i regnskapsbøkene; det skal 

likevel tas hensyn til 

i) foreløpige avskrivninger og avsetninger, 

ii) vesentlige endringer i faktisk verdi som ikke framgår av bokføringen. 

3. På anmodning skal enhver aksjeeier ha rett til vederlagsfritt å få kopier av alle eller, om ønskelig, deler av dokumentene 

nevnt i nr. 1. 

Dersom en aksjeeier har samtykket i at selskapet kan formidle opplysninger elektronisk, kan slike kopier sendes via elektronisk 

post. 

4. Et selskap skal unntas fra kravet om å gjøre dokumentene nevnt i nr. 1 tilgjengelige ved sitt forretningskontor dersom 

selskapet, i et sammenhengende tidsrom som innledes minst én måned før datoen for generalforsamlingen som skal treffe 

beslutning om fisjonsplanen, og tidligst avsluttes ved denne generalforsamlingens slutt, gjør dem tilgjengelige på sitt nettsted. 

Medlemsstatene skal ikke underlegge dette unntaket andre krav eller begrensninger enn dem som er nødvendige for å garantere 

nettstedets sikkerhet og dokumentenes ekthet, og kan pålegge slike krav eller begrensninger bare i den grad de står i forhold til 

oppnåelsen av disse målene.  
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Nr. 3 får ikke anvendelse dersom nettstedet i tidsrommet som er nevnt i første ledd i dette nummeret, gjør det mulig for 

aksjeeierne å laste ned og skrive ut dokumentene nevnt i nr. 1. I dette tilfellet kan medlemsstatene likevel fastsette at selskapet 

skal gjøre dokumentene tilgjengelige for aksjeeierne ved selskapets forretningskontor. 

Medlemsstatene kan pålegge selskaper å beholde opplysningene på sitt nettsted i et visst tidsrom etter generalforsamlingen. 

Medlemsstatene kan fastsette konsekvensene av midlertidige avbrudd i tilgangen til nettstedet som skyldes tekniske eller andre 

faktorer. 

Artikkel 144 

Forenklede formaliteter 

1. Det kreves verken gjennomgåelse av fisjonsplanen eller rapport fra sakkyndige som fastsatt i artikkel 142 nr. 1 dersom 

alle aksjeeiere og innehavere av andre verdipapirer som gir stemmerett i hvert enkelt selskap som deltar i fisjonen, er enige om 

dette. 

2. Medlemsstatene kan tillate at artikkel 141 og artikkel 143 nr. 1 bokstav c) og d) ikke får anvendelse dersom alle aksjeeiere 

og innehavere av andre verdipapirer som gir stemmerett i hvert enkelt selskap som deltar i fisjonen, er enige om dette. 

Artikkel 145 

Vern av arbeidstakernes rettigheter 

Vern av arbeidstakernes rettigheter i hvert av de selskapene som deltar i en fisjon, skal reguleres i samsvar med direktiv 

2001/23/EF. 

Artikkel 146 

Vern av interessene til kreditorer i selskaper som deltar i en fisjon, solidaransvar for mottakende selskaper 

1. Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette en hensiktsmessig ordning for vern av interessene til kreditorer i de selskapene 

som deltar i en fisjon, hvis fordringer oppsto før offentliggjøringen av fisjonsplanen og ennå ikke er forfalt når 

offentliggjøringen finner sted. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal medlemsstatenes lovgivning minst fastsette at slike kreditorer har krav på egnede garantier 

når den økonomiske situasjonen i selskapet som fisjoneres, og i selskapet som overtar forpliktelsen i samsvar med 

fisjonsplanen, nødvendiggjør slikt vern, og når disse kreditorene ikke allerede har slike garantier. 

Medlemsstatene skal fastsette vilkårene for vernet nevnt i nr. 1 og i første ledd i dette nummeret. Medlemsstatene skal i alle 

tilfeller sikre at kreditorene har rett til å anmode vedkommende forvaltningsmyndighet eller rettsmyndighet om egnede 

garantier, forutsatt at de på en troverdig måte kan dokumentere at fisjonen kan medføre at kravene deres ikke oppfylles, og at 

selskapet ikke har gitt dem egnede garantier. 

3. I den grad en kreditor i selskapet som forpliktelsen er overført til i samsvar med fisjonsplanen ikke har fått dekning, er de 

mottakende selskapene solidarisk ansvarlige for denne forpliktelsen. Medlemsstatene kan begrense dette ansvaret til hvert av 

selskapenes nettoeiendeler, unntatt for selskapet som forpliktelsen er overført til. De kan unnlate å anvende dette nummeret 

dersom fisjonen er underlagt en rettsmyndighets tilsyn i samsvar med artikkel 157, og et flertall av kreditorer som representerer 

3/4 av verdien av de samlede fordringene eller et flertall i en kategori av kreditorer i selskapet som fisjoneres, er blitt enige om 

å avstå fra slikt solidaransvar på et møte avholdt i samsvar med artikkel 157 nr. 1 bokstav c). 

4. Artikkel 99 nr. 3 får anvendelse.  
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5. Med forbehold for reglene for felles utøvelse av rettigheter for obligasjonseiere får nr. 1–4 anvendelse på obligasjonseiere 

i selskapene som deltar i fisjonen, med mindre fisjonen er godkjent av en forsamling av obligasjonseiere, dersom nasjonal rett 

inneholder bestemmelser om en slik forsamling, eller av hver enkelt obligasjonseier. 

6. Medlemsstatene kan fastsette at de mottakende selskapene skal være solidarisk ansvarlige for forpliktelsene i selskapet 

som fisjoneres. I slike tilfeller kan de unnlate å anvende nr. 1–5. 

7. Dersom en medlemsstat kombinerer systemet for kreditorvern fastsatt i nr. 1–5 med solidaransvar for de mottakende 

selskapene som nevnt i nr. 6, kan den begrense slikt solidaransvar til nettoeiendelene som er tildelt til hvert av disse selskapene. 

Artikkel 147 

Vern av innehavere av andre verdipapirer enn aksjer som det er knyttet særlige rettigheter til 

Innehavere av andre verdipapirer enn aksjer som det er knyttet særlige rettigheter til, skal i de mottakende selskapene, overfor 

hvilke disse verdipapirene kan gjøres gjeldende i samsvar med fisjonsplanen, ha rettigheter som minst tilsvarer de rettighetene 

de hadde i selskapet som fisjoneres, med mindre en endring av disse rettighetene er godkjent av en forsamling av innehavere av 

slike verdipapirer, dersom nasjonal rett inneholder bestemmelser om en slik forsamling, eller av hver enkelt innehaver av slike 

verdipapirer, eller med mindre innehaverne har rett til å få sine verdipapirer gjenkjøpt. 

Artikkel 148 

Legalisering av dokumenter 

Dersom en medlemsstats lovgivning ikke har bestemmelser om forebyggende rettslig eller forvaltningsmessig kontroll av 

lovligheten av fisjoner, eller dersom kontrollen ikke omfatter alle handlingene som kreves for en fisjon, får artikkel 102 

anvendelse. 

Artikkel 149 

Datoen da en fisjon får virkning 

Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette fra hvilken dato fisjonen får virkning. 

Artikkel 150 

Formaliteter omkring offentliggjøring 

1. Fisjonen skal for hvert av de selskapene som deltar i en fisjon, offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt 

medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16. 

2. Ethvert mottakende selskap kan selv gjennomføre formalitetene ved offentliggjøringen som gjelder for selskapet som 

fisjoneres. 

Artikkel 151 

Rettsvirkninger av en fisjon 

1. En fisjon skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger som inntrer samtidig: 

a) Både mellom selskapet som fisjoneres, og de mottakende selskapene og overfor tredjeparter samtlige av eiendelene og 

forpliktelsene til selskapet som fisjoneres, til hvert av de mottakende selskapene; slik overdragelse får virkning med de 

eiendelene og forpliktelsene som deles i samsvar med fordelingen fastsatt i fisjonsplanen eller i artikkel 137 nr. 3. 

b) Aksjeeierne i selskapet som fisjoneres, blir aksjeeiere i ett eller flere av de mottakende selskapene i samsvar med 

fordelingen fastsatt i fisjonsplanen. 

c) Selskapet som fisjoneres, opphører.  
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2. Aksjer i et mottakende selskap skal ikke gis i bytte mot aksjer i selskapet som fisjoneres, når sistnevnte eies enten 

a) av det mottakende selskapet selv eller av en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne, eller 

b) av selskapet som fisjoneres, av dette selskapet selv eller av en person som handler i eget navn, men på selskapets vegne. 

3. Det foregående berører ikke den lovgivningen i medlemsstatene som krever særlige formaliteter for at overdragelsen av 

visse eiendeler, rettigheter og forpliktelser i selskapet som fisjoneres, skal få virkning overfor tredjeparter. Det eller de 

mottakende selskapene som slike eiendeler, rettigheter eller forpliktelser overdras til i samsvar med fisjonsplanen eller med 

artikkel 137 nr. 3, kan utføre disse formalitetene selv; medlemsstatenes lovgivning kan imidlertid tillate at et selskap som 

fisjoneres, fortsetter å gjennomføre disse formalitetene i et begrenset tidsrom som ikke, annet enn i unntakstilfeller, kan settes 

til mer enn seks måneder fra den datoen da fisjonen får virkning. 

Artikkel 152 

Erstatningsansvar for medlemmer av administrasjons- eller ledelsesorganene i et selskap som fisjoneres 

Medlemsstatenes lovgivning skal minst inneholde bestemmelser om det erstatningsansvaret medlemmene i administrasjons- 

eller ledelsesorganene i et selskap som fisjoneres, har overfor aksjeeierne i dette selskapet, på grunn av forsømmelse fra disse 

organenes medlemmer under forberedelsen og gjennomføringen av fisjonen og det erstatningsansvaret de sakkyndige med 

ansvar for å utarbeide rapporten nevnt i artikkel 142 på vegne av dette selskapet har, på grunn av forsømmelse fra disse 

sakkyndiges side når de utfører sine oppgaver. 

Artikkel 153 

Vilkår for en fisjons ugyldighet 

1. Medlemsstatenes lovgivning kan fastsette regler for fisjonens ugyldighet bare på følgende vilkår: 

a) Ugyldigheten skal fastslås ved en rettsavgjørelse. 

b) En fisjon som har fått virkning i henhold til artikkel 149, kan erklæres ugyldig bare dersom det ikke er foretatt 

forebyggende rettslig eller forvaltningsmessig kontroll av fisjonens lovlighet, dersom den ikke er legalisert, eller dersom det 

påvises at generalforsamlingens beslutning er ugyldig eller kan erklæres ugyldig i henhold til nasjonal rett. 

c) Det kan ikke reises søksmål om ugyldighet når det er gått mer enn seks måneder fra den datoen da fisjonen fikk virkning 

overfor den personen som påberoper seg ugyldighet, eller dersom mangelen ved fisjonen er rettet opp. 

d) Dersom det er mulig å rette opp en mangel som kan medføre at fisjonen erklæres ugyldig, skal retten gi de berørte 

selskapene en frist for å bringe forholdet i orden. 

e) En rettsavgjørelse som erklærer en fisjon ugyldig, skal offentliggjøres på den måten som er fastsatt i hver enkelt 

medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 16. 

f) Dersom en medlemsstats lovgivning tillater at en tredjepart påklager en slik rettsavgjørelse, skal dette skje innen seks 

måneder etter at rettsavgjørelsen er offentliggjort som fastsatt i avdeling I kapittel III. 

g) En rettsavgjørelse som erklærer en fisjon ugyldig, berører ikke i seg selv gyldigheten av de forpliktelsene som er inngått av 

eller overfor de mottakende selskapene, og som har oppstått før rettsavgjørelsen ble offentliggjort, og etter datoen nevnt i 

artikkel 149. 

h) Hvert av de mottakende selskapene er ansvarlig for sine forpliktelser som oppstår etter den datoen da fisjonen fikk virkning, 

og før den datoen da beslutningen om å erklære fisjonen ugyldig ble offentliggjort. Selskapet som fisjoneres, er også 

ansvarlig for slike forpliktelser; medlemsstatene kan fastsette at denne forpliktelsen begrenses til den andelen av 

nettoeiendelene, som overføres til mottakende selskap, som disse forpliktelsene har oppstått for.  
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2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) i denne artikkelen kan en medlemsstats lovgivning også inneholde bestemmelser om at en 

fisjon kan erklæres ugyldig av en forvaltningsmyndighet dersom et slikt vedtak kan prøves for domstolene. Nr. 1 bokstav b) og 

bokstav d)–h) i denne artikkelen får tilsvarende anvendelse for forvaltningsmyndigheten. Det kan ikke reises søksmål om 

ugyldighet når det er gått mer enn seks måneder fra datoen nevnt i artikkel 149. 

3. Det ovenstående berører ikke medlemsstatenes lovgivning om en fisjon som erklæres ugyldig etter kontroll av lovligheten. 

Artikkel 154 

Unntak fra kravet om godkjenning fra generalforsamlingen i selskapet som fisjoneres 

Med forbehold for artikkel 140 skal medlemsstatene unnlate å kreve at fisjonen skal godkjennes av generalforsamlingen i 

selskapet som fisjoneres, dersom de mottakende selskapene til sammen eier alle aksjene i selskapet som fisjoneres, og innehar 

alle andre verdipapirer som gir stemmerett ved generalforsamlingen i selskapet som fisjoneres, og følgende vilkår er oppfylt: 

a) Hvert av de selskapene som deltar i fisjonen, gjennomfører offentliggjøringen fastsatt i artikkel 138 minst én måned før 

fisjonen får virkning. 

b) Minst én måned før fisjonen får virkning skal alle aksjeeiere i selskaper som deltar i fisjonen, ha rett til innsyn i 

dokumentene nevnt i artikkel 143 nr. 1 ved selskapets forretningskontor. 

c) Dersom det ikke innkalles til generalforsamling i selskapet som fisjoneres, for at det kan treffes beslutning om godkjenning 

av fisjonen, omfatter opplysningene fastsatt i artikkel 141 nr. 3 eventuelle vesentlige endringer i eiendeler og forpliktelser 

som har inntruffet etter datoen for utarbeidingen av fisjonsplanen. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) får artikkel 143 nr. 2, 3 og 4 og artikkel 144 anvendelse. 

Avsni t t  3  

Fisjon ved s t i f t e l se  av ny e sel skaper  

Artikkel 155 

Definisjonen av «fisjon ved stiftelse av nye selskaper» 

1. I dette kapittelet menes med «fisjon ved stiftelse av nye selskaper» en framgangsmåte som innebærer at et selskap, etter å 

ha blitt oppløst uten avvikling, overdrar alle sine eiendeler og forpliktelser til flere enn ett nystiftet selskap mot at aksjeeierne i 

selskapet som fisjoneres, tildeles aksjer i de mottakende selskapene, og eventuelt en kontant utbetaling som ikke overstiger 

10 % av de tildelte aksjenes pålydende verdi eller, når de er uten pålydende verdi, av deres bokførte pariverdi. 

2. Artikkel 90 nr. 2 får anvendelse. 

Artikkel 156 

Anvendelse av regler for fisjon ved overtakelse 

1. Med forbehold for artikkel 11 og 12 får artikkel 137, 138, 139 og 141, artikkel 142 nr. 1 og 2 samt artikkel 143–153 

anvendelse på fisjon ved stiftelse av nye selskaper. For dette formålet menes med «selskaper som deltar i en fisjon» selskapet 

som fisjoneres, og med «mottakende selskaper» menes hvert av de nye selskapene. 

2. I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 137 nr. 2 skal fisjonsplanen angi form, navn og forretningskontor for hvert av 

de nye selskapene.  
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3. Fisjonsplanen og, dersom de foreligger som et separat dokument, stiftelsesdokumentet eller utkastet til stiftelsesdokument 

og vedtektene eller utkastet til vedtekter for hvert av de nye selskapene skal godkjennes av generalforsamlingen i selskapet som 

fisjoneres. 

4. Medlemsstatene skal ikke pålegge de kravene som er fastsatt i artikkel 141 og 142 og i artikkel 143 nr. 1 bokstav c), d) og 

e) dersom aksjene i hvert av de nye selskapene tildeles aksjeeierne i selskapet som fisjoneres, i samme forhold som deres 

rettigheter i dette selskapets kapital. 

Avsni t t  4  

Fisjon under t i l sy n av  en  re tts my ndig het .  

Artikkel 157 

Fisjon under tilsyn av en rettsmyndighet. 

1. Medlemsstatene kan anvende nr. 2 dersom fisjonen er underlagt tilsyn av en rettsmyndighet som har fullmakt til 

a) å innkalle aksjeeierne i selskapet som fisjoneres, til generalforsamling med sikte på å treffe beslutning om fisjonen, 

b) å sikre at aksjeeierne i hvert av de selskapene som deltar i en fisjon, har mottatt eller kan få tak i minst de dokumentene som 

er nevnt i artikkel 143, i tide til å gjennomgå dem før datoen for generalforsamlingen i deres selskap der det skal treffes 

beslutning om fisjonen. Dersom en medlemsstat benytter seg av muligheten fastsatt i artikkel 140, skal fristen være 

tilstrekkelig lang til at aksjeeierne i de mottakende selskapene kan utøve de rettighetene som tilkommer dem i henhold til 

nevnte artikkel, 

c) å innkalle til enhver form for kreditormøte i hvert av de selskapene som deltar i en fisjon, for å treffe beslutning om 

fisjonen, 

d) å sikre at kreditorer i hvert av de selskapene som deltar i en fisjon, har mottatt eller kan få tilgang til minst fisjonsplanen i 

tide til å gjennomgå den før datoen nevnt i bokstav b), 

e) å godkjenne fisjonsplanen. 

2. Dersom rettsmyndigheten fastslår at vilkårene nevnt i nr. 1 bokstav b) og d) er oppfylt, og at aksjeeierne og kreditorene 

ikke vil lide noen skade, kan den frita selskapene som deltar i fisjonen, for anvendelsen av 

a) artikkel 138, forutsatt at en hensiktsmessig ordning for vern av interessene til kreditorene nevnt i artikkel 146 nr. 1 omfatter 

alle fordringer, uansett når de har oppstått, 

b) vilkårene nevnt i artikkel 140 bokstav a) og b), dersom en medlemsstat benytter seg av muligheten fastsatt i artikkel 140, 

c) artikkel 143 med hensyn til tidsrommet og nærmere regler, som er fastsatt for at aksjeeierne skal kunne gjøre seg kjent med 

dokumentene nevnt der. 

Avsni t t  5  

Andre transaksjoner som sidest i l le s  med f i sjoner  

Artikkel 158 

Fisjoner med kontant utbetaling på over 10 % 

Dersom en medlemsstats lovgivning tillater at den kontante utbetalingen i forbindelse med en av framgangsmåtene nevnt i 

artikkel 135 overstiger 10 %, får avsnitt 2, 3 og 4 i dette kapittelet anvendelse.  
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Artikkel 159 

Fisjon uten at selskapet som fisjoneres, opphører 

Dersom en medlemsstats lovgivning tillater en av framgangsmåtene nevnt i artikkel 135 uten at det selskapet som fisjoneres, 

opphører, får nr. 2, 3 og 4 i dette kapittelet anvendelse, unntatt artikkel 151 nr. 1 bokstav c). 

Avsni t t  6  

Beste mmelser om anvende lse  

Artikkel 160 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 146 og 147 med hensyn til innehavere av konvertible obligasjoner og andre 

verdipapirer som kan konverteres til aksjer, dersom emisjonsvilkårene på tidspunktet da bestemmelsene nevnt i artikkel 26 nr. 1 

eller 2 i direktiv 82/891/EØF trådte i kraft, allerede hadde fastlagt disse innehavernes stilling i tilfelle en fisjon. 

AVDELING III 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 161 

Vern av personopplysninger 

Behandlingen av personopplysninger som utføres innenfor rammen av dette direktivet, er underlagt direktiv 95/46/EF(1). 

Artikkel 162 

Rapport, regelmessig dialog om registersammenkoplingssystemet og vurdering 

1. Kommisjonen skal senest 8. juni 2022 offentliggjøre en rapport om hvordan registersammenkoplingssystemet fungerer, 

særlig med hensyn til den tekniske driften og de finansielle sidene. 

2. Rapporten skal, dersom det er relevant, følges av forslag til endring av bestemmelsene i dette direktivet med hensyn til 

registersammenkoplingssystemet. 

3. Kommisjonen og medlemsstatenes representanter skal møtes regelmessig i et egnet forum for å drøfte de forholdene som 

omfattes av dette direktivet. 

4. Kommisjonen skal innen 30. juni 2016 vurdere de bestemmelsene som gjelder rapporterings- og dokumentasjonskravene i 

forbindelse med fusjoner og fisjoner, og som er endret eller tilføyd ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF(2), 

særlig deres virkning med hensyn til å redusere selskapenes administrative byrde, i lys av den erfaringen som er gjort ved 

anvendelsen av dem, og framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet som, om nødvendig, er ledsaget av forslag til 

endring av disse bestemmelsene.  

  

(1) Direktiv 95/46/EF oppheves og erstattes med virkning fra 25. mai 2018 av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av  

27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger 

samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF av 16. september 2009 om endring av rådsdirektiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 

82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF med hensyn til krav til rapportering og dokumentasjon i forbindelse med fusjoner og delinger (EUT 

L 259 av 2.10.2009, s. 14). 
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Artikkel 163 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 25 nr. 3 gis Kommisjonen på ubestemt tid. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 25 nr. 3 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt som er fastsatt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. 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 25 nr. 3 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre 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 har til 

hensikt å gjøre innsigelse. Fristen kan forlenges med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 164 

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 nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 165 

Underretning 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på de 

områdene dette direktivet omhandler. 

Artikkel 166 

Oppheving 

Direktiv 82/891/EØF, 89/666/EØF, 2005/56/EF, 2009/101/EF, 2011/35/EU og 2012/30/EU, som endret ved direktivene angitt i 

vedlegg III del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 

rett og datoene for anvendelse av direktivene angitt i vedlegg III del B. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som henvisninger til dette direktivet og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 167 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 168 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 14. juni 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

H. DALLI 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

SELSKAPSFORMER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 OG 2, ARTIKKEL 44 NR. 1 OG 2, ARTIKKEL 45 NR. 2, ARTIKKEL 87 NR. 1 

OG 2 OG ARTIKKEL 135 NR. 1 

— Belgia: 

société anonyme / de naamloze vennootschap. 

— Bulgaria: 

акционерно дружество. 

— Tsjekkia: 

akciová společnost. 

— Danmark: 

aktieselskab. 

— Tyskland: 

Aktiengesellschaft. 

— Estland: 

aktsiaselts. 

— Irland: 

cuideachta phoiblí faoi theorainn scaireanna / public company limited by shares, 

cuideachta phoiblí faoi theorainn ráthaíochta agus en bhfuil scairchaipiteal aici / public company limited by guarantee and 

having a share capital. 

— Hellas: 

Ανώνυμη εταιρεία. 

— Spania: 

sociedad anónima. 

— Frankrike: 

société anonyme. 

— Kroatia: 

dioničko društvo. 

— Italia: 

società per azioni. 

— Kypros: 

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, 

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο. 

— Latvia: 

akciju sabiedrība. 

— Litauen: 

akcinė bendrovė. 
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— Luxembourg: 

société anonyme. 

— Ungarn: 

nyilvánosan működő részvénytársaság. 

— Malta: 

kumpanija pubblika ta' responsabbiltà limitata / public limited liability company. 

— Nederland: 

naamloze vennootschap. 

— Østerrike: 

Aktiengesellschaft. 

— Polen: 

spółka akcyjna. 

— Portugal: 

sociedad anónima. 

— Romania: 

societate pe acțiuni. 

— Slovenia: 

delniška družba. 

— Slovakia: 

akciová spoločnost'. 

— Finland: 

julkinen osakeyhtiö / publikt aktiebolag. 

— Sverige: 

aktiebolag. 

— Det forente kongerike: 

public company limited by shares, 

public company limited by guarantee and having a share capital. 

 _____  
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VEDLEGG II 

SELSKAPSFORMER NEVNT I ARTIKKEL 7 NR. 1, ARTIKKEL 13, ARTIKKEL 29 NR. 1, ARTIKKEL 36 NR. 1, ARTIKKEL 67 

NR. 1 OG ARTIKKEL 119 NR. 1 BOKSTAV a) 

— Belgia: 

naamloze vennootschap / société anonyme, 

commanditaire vennootschap op aandelen / société en commandite par actions, 

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid / société de personnes à responsabilité limitée. 

— Bulgaria: 

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции. 

— Tsjekkia: 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost. 

— Danmark: 

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab. 

— Tyskland: 

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

— Estland: 

aktsiaselts, osaühing. 

— Irland: 

cuideachtaí atá corpraithe faoi dhliteanas teoranta / companies incorporated with limited liability. 

— Hellas: 

ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία. 

— Spania: 

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada. 

— Frankrike: 

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée. 

— Kroatia: 

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću. 

— Italia: 

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata. 

— Kypros: 

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές 

ή με εγγύηση. 

— Latvia: 

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība. 
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— Litauen: 

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė. 

— Luxembourg: 

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée. 

— Ungarn: 

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság. 

— Malta: 

kumpannija pubblika/public limited liability company, 

kumpannija privata/private limited liability company. 

— Nederland: 

naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

— Østerrike: 

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

— Polen: 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna. 

— Portugal: 

sociedade anónima de responsabilidade limitada, sociedade em comandita por ações, sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada. 

— Romania: 

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni. 

— Slovenia: 

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba. 

— Slovakia: 

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným. 

— Finland: 

yksityinen osakeyhtiö / privat aktiebolag, 

julkinen osakeyhtiö / publikt aktiebolag. 

— Sverige: 

aktiebolag. 

— Det forente kongerike: 

companies incorporated with limited liability. 

 _____  
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VEDLEGG III 

DEL A 

OPPPHEVEDE DIREKTIVER MED LISTE OVER ENDRINGER 

(NEVNT I ARTIKKEL 166) 

Rådsdirektiv 82/891/EØF 

(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 47) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/63/EF 

(EUT L 300 av 17.11.2007, s. 47) 

Artikkel 3 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF 

(EUT L 259 av 2.10.2009, s. 14) 

Artikkel 3 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

(EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190) 

Artikkel 116 

Rådsdirektiv 89/666/EØF 

(EFT L 395 av 30.12.1989, s. 36) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU 

(EUT L 156 av 16.6.2012, s. 1) 

Artikkel 1 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF 

(EUT L 310 av 25.11.2005, s. 1) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF 

(EUT L 259 av 2.10.2009, s. 14) 

Artikkel 4 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU 

(EUT L 156 av 16.6.2012, s. 1) 

Artikkel 2 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

(EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190) 

Artikkel 120 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF 

(EUT L 258 av 1.10.2009, s. 11) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU 

(EUT L 156 av 16.6.2012, s. 1) 

Artikkel 3 

Rådsdirektiv 2013/24/EU 

(EUT L 158 av 10.6.2013, s. 365) 

Artikkel 1 og del A nr. 1 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU 

(EUT L 110 av 29.4.2011, s. 1) 

Rådsdirektiv 2013/24/EU 

(EUT L 158 av 10.6.2013, s. 365) 

Artikkel 1 og del A nr. 3 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

(EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190) 

Artikkel 122 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU 

(EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74) 

Rådsdirektiv 2013/24/EU 

(EUT L 158 av 10.6.2013, s. 365) 

Artikkel 1 og del A nr. 4 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

(EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190) 

Artikkel 123 
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DEL B 

FRISTER FOR INNARBEIDING I NASJONAL RETT OG ANVENDELSESDATOER 

(NEVNT I ARTIKKEL 166) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

82/891/EØF 1. januar 1986 — 

89/666/EØF 1. januar 1992 1. januar 1993(1) 

2005/56/EF 15. desember 2007 — 

2007/63/EF 31. desember 2008 — 

2009/109/EF 30. juli 2011 — 

2012/17/EU 7. juli 2014(2) — 

2013/24/EU 1. juli 2013 — 

2014/59/EU 31. desember 2014 1. januar 2015(3) 

 

  

(1) I henhold til artikkel 16 nr. 2 i direktiv 89/666/EØF skal medlemsstatene fastsette at bestemmelsene nevnt i nr. 1 får anvendelse fra  

1. januar 1993, og med hensyn til regnskapsdokumenter får de anvendelse første gang på årsregnskapene for det regnskapsåret som 

begynner 1. januar 1993 eller i løpet av 1993. 

(2) I henhold til artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2012/17/EU er medlemsstatene forpliktet til senest 8. juni 2017 å vedta, offentliggjøre og anvende de 

bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme 

— artikkel 1 nr. 3 og 4 og artikkel 5a i direktiv 89/666/EØF, 

— artikkel 13 i direktiv 2005/56/EF, 

— artikkel 3 nr. 1 annet ledd, artikkel 3b, 3c og 3d og artikkel 4a nr. 3–5 i direktiv 2009/101/EF. 

(3) I henhold til artikkel 130 nr. 1 tredje ledd i direktiv 2014/59/EU er medlemsstatene forpliktet til å anvende bestemmelsene som vedtas for å 

etterkomme avdeling IV kapittel IV avsnitt 5 i nevnte direktiv senest fra 1. januar 2016. 
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VEDLEGG IV 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 

82/891/EØF 

Direktiv 

89/666/EØF 

Direktiv 

2005/56/EF 

Direktiv 

2009/101/EF 

Direktiv 

2011/35/EU 

Direktiv 

2012/30/EU 
Dette direktivet 

— — — — — — Artikkel 1 

Artikkel 1      Artikkel 135 

Artikkel 2      Artikkel 136 

Artikkel 3 nr. 1 og 

2 

     Artikkel 137 nr. 1 

og 2 

Artikkel 3 nr. 3 

bokstav a) 

     Artikkel 137 nr. 3 

første ledd 

Artikkel 3 nr. 3 

bokstav b) 

     Artikkel 137 nr. 3 

annet ledd 

Artikkel 4      Artikkel 138 

Artikkel 5      Artikkel 139 

Artikkel 6      Artikkel 140 

Artikkel 7      Artikkel 141 

Artikkel 8      Artikkel 142 

Artikkel 9      Artikkel 143 

Artikkel 10      Artikkel 144 

Artikkel 11      Artikkel 145 

Artikkel 12      Artikkel 146 

Artikkel 13      Artikkel 147 

Artikkel 14      Artikkel 148 

Artikkel 15      Artikkel 149 

Artikkel 16      Artikkel 150 

Artikkel 17      Artikkel 151 

Artikkel 18      Artikkel 152 

Artikkel 19      Artikkel 153 

Artikkel 20 

bokstav a) og b) 

     Artikkel 154 

bokstav a) og b) 

Artikkel 20 

bokstav d) 

     Artikkel 154 

bokstav c) 

Artikkel 21      Artikkel 155 
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Direktiv 

82/891/EØF 

Direktiv 

89/666/EØF 

Direktiv 

2005/56/EF 

Direktiv 

2009/101/EF 

Direktiv 

2011/35/EU 

Direktiv 

2012/30/EU 
Dette direktivet 

Artikkel 22 nr. 1, 

2 og 3 

     Artikkel 156 

nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 22 nr. 5      Artikkel 156 nr. 4 

Artikkel 23      Artikkel 157 

Artikkel 24      Artikkel 158 

Artikkel 25      Artikkel 159 

Artikkel 26 nr. 1      — 

Artikkel 26 nr. 2      Artikkel 160 nr. 1 

Artikkel 26 nr. 3      — 

Artikkel 26 nr. 4      Artikkel 160 nr. 2 

Artikkel 26 nr. 5      — 

Artikkel 27      — 

 Artikkel 1     Artikkel 29 

 Artikkel 2     Artikkel 30 

 Artikkel 3     Artikkel 31 

 Artikkel 4     Artikkel 32 

 Artikkel 5     Artikkel 33 

 —     Artikkel 34 nr. 1 

 Artikkel 5a nr. 1, 

2 og 3 

    Artikkel 20 nr. 1, 

2 og 3 

 Artikkel 33 nr. 1 

 Artikkel 5a nr. 4     Artikkel 34 nr. 2 

 Artikkel 5a nr. 5     Artikkel 34 nr 3 

 Artikkel 6     Artikkel 35 

 Artikkel 7     Artikkel 36 

 Artikkel 8     Artikkel 37 

 Artikkel 9     Artikkel 38 

 Artikkel 10     Artikkel 39 

 Artikkel 11     — 

 Artikkel 11a     Artikkel 161 

 Artikkel 12     Artikkel 40 

 Artikkel 13     Artikkel 41 

 Artikkel 14     Artikkel 42 
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Direktiv 

82/891/EØF 

Direktiv 

89/666/EØF 

Direktiv 

2005/56/EF 

Direktiv 

2009/101/EF 

Direktiv 

2011/35/EU 

Direktiv 

2012/30/EU 
Dette direktivet 

 Artikkel 15     — 

 Artikkel 16     — 

 Artikkel 17     Artikkel 43 

 Artikkel 18     — 

  Artikkel 1    Artikkel 118 

  Artikkel 2    Artikkel 119 

  Artikkel 3    Artikkel 120 

  Artikkel 4    Artikkel 121 

  Artikkel 5    Artikkel 122 

  Artikkel 6    Artikkel 123 

  Artikkel 7    Artikkel 124 

  Artikkel 8    Artikkel 125 

  Artikkel 9    Artikkel 126 

  Artikkel 10    Artikkel 127 

  Artikkel 11    Artikkel 128 

  Artikkel 12    Artikkel 129 

  Artikkel 13    Artikkel 130 

  Artikkel 14    Artikkel 131 

  Artikkel 15    Artikkel 132 

  Artikkel 16    Artikkel 133 

  Artikkel 17    Artikkel 134 

  Artikkel 17a    Artikkel 161 

  Artikkel 18     

  Artikkel 19    — 

  Artikkel 20    — 

  Artikkel 21    — 

   Artikkel 1   Vedlegg II 

   Artikkel 2   Artikkel 14 

   Artikkel 2a   Artikkel 15 

   Artikkel 3   Artikkel 16 

   Artikkel 3a   Artikkel 17 

   Artikkel 3b   Artikkel 18 
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Direktiv 

82/891/EØF 

Direktiv 

89/666/EØF 

Direktiv 

2005/56/EF 

Direktiv 

2009/101/EF 

Direktiv 

2011/35/EU 

Direktiv 

2012/30/EU 
Dette direktivet 

   Artikkel 3c   Artikkel 19 

   Artikkel 3d   Artikkel 20 

   Artikkel 4   Artikkel 21 

   Artikkel 4a   Artikkel 22 

   Artikkel 4b   Artikkel 23 

   Artikkel 4c første 

og annet ledd 

  Artikkel 24 første 

og annet ledd 

   Artikkel 4c tredje 

ledd 

  — 

   Artikkel 4d   Artikkel 25 

   Artikkel 4e   Artikkel 165 

   Artikkel 5   Artikkel 26 

   Artikkel 6   Artikkel 27 

   Artikkel 7   Artikkel 28 

   Artikkel 7a   Artikkel 161 

   —   Artikkel 7 nr. 1 

   Artikkel 8   Artikkel 7 nr. 2 

   Artikkel 9   Artikkel 8 

   Artikkel 10   Artikkel 9 

   Artikkel 11   Artikkel 10 

   Artikkel 12   Artikkel 11 

   Artikkel 13   Artikkel 12 

   Artikkel 13a   Artikkel 163 

   Artikkel 14   — 

   Artikkel 15   — 

   Artikkel 16   — 

   Artikkel 17   — 

   Artikkel 18   — 

   Vedlegg I   — 

   Vedlegg II   — 

    Artikkel 1  Artikkel 87 

    Artikkel 2  Artikkel 88 
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Direktiv 

82/891/EØF 

Direktiv 

89/666/EØF 

Direktiv 

2005/56/EF 

Direktiv 

2009/101/EF 

Direktiv 

2011/35/EU 

Direktiv 

2012/30/EU 
Dette direktivet 

    Artikkel 3  Artikkel 89 

    Artikkel 4  Artikkel 90 

    Artikkel 5  Artikkel 91 

    Artikkel 6  Artikkel 92 

    Artikkel 7  Artikkel 93 

    Artikkel 8  Artikkel 94 

    Artikkel 9  Artikkel 95 

    Artikkel 10  Artikkel 96 

    Artikkel 11  Artikkel 97 

    Artikkel 12  Artikkel 98 

    Artikkel 13  Artikkel 99 

    Artikkel 14  Artikkel 100 

    Artikkel 15  Artikkel 101 

    Artikkel 16  Artikkel 102 

    Artikkel 17  Artikkel 103 

    Artikkel 18  Artikkel 104 

    Artikkel 19  Artikkel 105 

    Artikkel 20  Artikkel 106 

    Artikkel 21  Artikkel 107 

    Artikkel 22  Artikkel 108 

    Artikkel 23  Artikkel 109 

    Artikkel 24  Artikkel 110 

    Artikkel 25  Artikkel 111 

    Artikkel 26  Artikkel 112 

    Artikkel 27  Artikkel 113 

    Artikkel 28  Artikkel 114 

    Artikkel 29  Artikkel 115 

    Artikkel 30  Artikkel 116 

    Artikkel 31  Artikkel 117 

    Artikkel 32  — 

    Artikkel 33  — 
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Direktiv 

82/891/EØF 

Direktiv 
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