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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/466 

av 30. mars 2020 

om midlertidige tiltak for å begrense risikoer for menneskers og dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden under visse 

alvorlige uregelmessigheter i medlemsstatenes kontrollsystemer på grunn av koronavirussykdom (covid-19)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 141 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for blant annet offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres av medlemsstatenes vedkommende myndigheter. Den gir også Kommisjonen myndighet til ved en 

gjennomføringsrettsakt å vedta egnede midlertidige tiltak som er nødvendige for å begrense risikoer for blant annet 

menneskers og dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden, dersom den har dokumentasjon på at det er en alvorlig 

uregelmessighet i en medlemsstats kontrollsystem. 

2) Den pågående krisen knyttet til koronavirussykdom (covid-19) utgjør en ekstraordinær og hittil usett utfordring for 

medlemsstatene når det gjelder deres mulighet til fullt ut å gjennomføre offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet 

i samsvar med EU-regelverket. 

3) I sine retningslinjer for grenseforvaltningstiltak for å beskytte folkehelsen og sikre tilgangen på varer og viktige 

tjenester(2) understreket Kommisjonen at den nåværende situasjonen ikke må hindre et velfungerende indre marked. 

Dessuten bør medlemsstatene fortsatt sikre fritt varebytte. 

4) I samsvar med forordning (EU) 2017/625 plikter medlemsstatene å innføre et kontrollsystem bestående av 

vedkommende myndigheter som er utpekt til å gjennomføre offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. I samsvar 

med artikkel 5 nr. 1 bokstav e) i nevnte forordning skal vedkommende myndigheter ha eller ha tilgang til tilstrekkelig 

med personale som har de kvalifikasjonene og den erfaringen som kreves for at offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet kan gjennomføres hensiktsmessig og effektivt. 

5) Under den pågående krisen knyttet til covid-19 har medlemsstatene innført betydelige bevegelsesrestriksjoner for 

befolkningen for å beskytte menneskers helse. 

6) Flere medlemsstater har varslet Kommisjonen om at disse bevegelsesrestriksjonene har hatt alvorlige konsekvenser for 

deres evne til å sette inn egnet personale til offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet, slik forordning (EU) 

2017/625 krever.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 31.3.2020, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2020 av 3. april 2020 

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

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) C(2020) 1753, endelig utgave av 16. mars 2020. 
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7) Flere medlemsstater har spesifikt varslet Kommisjonen om at de har vanskeligheter med å gjennomføre offentlig 

kontroll og annen offentlig virksomhet som krever at kontrollpersonale er fysisk til stede. Særlig oppstår det 

vanskeligheter i forbindelse med kliniske undersøkelser av dyr, visse kontroller av produkter av animalsk opprinnelse, 

planter og planteprodukter samt av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse, og i forbindelse med testing av 

prøver ved offentlige laboratorier utpekt av medlemsstatene. 

8) I samsvar med EU-regelverket for handel med levende dyr og formeringsmateriale på det indre marked, særlig 

rådsdirektiv 64/432/EØF(3), 88/407/EØF(4), 89/556/EØF(5), 90/429/EØF(6), 91/68/EØF(7), 92/65/EØF(8), 2006/88/ 

EF(9), 2009/156/EF(10) og 2009/158/EF(11), skal forsendelser av dyr og formeringsmateriale følges av originaleksempla-

rer av dyrehelsesertifikater under all forflytning mellom medlemsstater. 

9) Flere medlemsstater har også varslet Kommisjonen om at offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

innebærer undertegning og utstedelse av originaleksemplarer i papirformat av offisielle sertifikater og attester som skal 

følge forsendelser av dyr og formeringsmateriale som forflyttes mellom medlemsstater eller innføres til Unionen, nå 

ikke kan gjennomføres i samsvar med EU-regelverket. 

10) Derfor bør et alternativ til å framvise originaleksemplarer av offisielle sertifikater og offisielle attester i papirformat 

tillates midlertidig, idet det tas hensyn til hvordan registrerte brukere bruker TRACES (Trade Control and Expert 

System), som omhandlet i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715(12), og at det på nåværende 

tidspunkt ikke er teknisk mulig å utstede elektroniske sertifikater i samsvar med den gjennomføringsforordningen i 

TRACES. Dette alternativet bør ikke berøre driftsansvarliges plikt i samsvar med forordning (EU) nr. 2017/625 til å 

framvise originaldokumenter når det er teknisk mulig. 

11) Med tanke på disse særlige omstendighetene bør det treffes tiltak for å unngå alvorlig helserisiko for vedkommende 

myndigheters personale uten at det går ut over forebyggingen av risikoer for menneskers og dyrs helse og for 

plantehelsen som skyldes dyr, planter og produkter av disse, og uten at det går ut over forebyggingen av risikoer for 

dyrevelferden. Samtidig bør det sikres et velfungerende indre marked som bygger på Unionens regelverk for den 

landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

12) Medlemsstater som har alvorlige vanskeligheter med å drive sine eksisterende kontrollsystemer, bør derfor kunne 

anvende de midlertidige tiltakene fastsatt i denne forordningen i den utstrekning det er nødvendig for å håndtere de 

alvorlige uregelmessighetene i kontrollsystemene. Medlemsstatene bør treffe alle nødvendige tiltak for å avhjelpe den 

alvorlige uregelmessigheten i sine kontrollsystemer så snart som mulig. 

13) Medlemsstater som anvender de midlertidige tiltakene fastsatt i denne forordningen, bør underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om dette samt om tiltak som er truffet for å avhjelpe vanskelighetene med å gjennomføre 

offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet i samsvar med forordning (EU) nr. 2017/625.  

  

(3) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64). 

(4) Rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og 

innførsel av slik sæd (EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10). 

(5) Rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer fra storfe innenfor Fellesskapet og 

innførsel av slike embryoer fra tredjestater (EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1). 

(6) Rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel 

av rånesæd (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62). 

(7) Rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet (EFT L 46 av 

19.2.1991, s. 19). 

(8) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med og import til Fellesskapet av dyr, sæd, egg 

og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse, fastsatt i de særlige fellesskapsbestemmelsene oppført i del I vedlegg A til 

direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 

(9) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 

(10) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av slike dyr fra 

tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

(11) Rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av 

fjørfe og rugeegg (EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74). 

(12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av 

informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 14.10.2019, 

s. 37). 
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14) Denne forordningen bør gjelde i to måneder for å lette planleggingen og gjennomføringen av offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet under krisen knyttet til covid-19. På bakgrunn av opplysninger mottatt fra flere medlemsstater som 

tyder på at det bør fastsettes midlertidige tiltak umiddelbart, bør denne forordningen tre i kraft dagen etter at den er 

kunngjort. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I denne forordningen fastsettes midlertidige tiltak som er nødvendige for å begrense omfattende risiko for menneskers og dyrs 

helse og for plantehelsen og dyrevelferden, for å håndtere alvorlige uregelmessigheter i medlemsstatenes kontrollsystemer på 

grunn av krisen knyttet til covid-19. 

Artikkel 2 

Medlemsstater som ønsker å anvende de midlertidige tiltakene fastsatt i denne forordningen, skal underrette Kommisjonen og 

de andre medlemsstatene om dette, samt om tiltak som er truffet for å avhjelpe vanskelighetene med å gjennomføre offentlig 

kontroll og annen offentlig virksomhet i samsvar med forordning (EU) nr. 2017/625. 

Artikkel 3 

Offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet kan unntaksvis gjennomføres av en eller flere fysiske personer som er særskilt 

godkjent av vedkommende myndighet på grunnlag av kvalifikasjoner, utdanning og praktisk erfaring, som er i kontakt med 

vedkommende myndighet via alle tilgjengelige kommunikasjonsmidler, og som er forpliktet til å følge vedkommende 

myndighets instruksjoner for gjennomføring av slik offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. Disse personene skal 

opptre upartisk, og de skal ikke ha noen interessekonflikter med hensyn til den offentlige kontrollen og annen offentlig 

virksomhet som de gjennomfører. 

Artikkel 4 

Offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet med hensyn til offisielle sertifikater og offisielle attester kan unntaksvis 

gjennomføres som en offentlig kontroll av en elektronisk kopi av originaleksemplaret av disse sertifikatene eller attestene, eller 

av en elektronisk utgave av sertifikatet eller attesten som produseres og oversendes i TRACES, forutsatt at personen som er 

ansvarlig for å framvise det offisielle sertifikatet eller den offisielle attesten, framlegger for vedkommende myndighet en 

erklæring som bekrefter at originaleksemplaret av det offisielle sertifikatet eller den offisielle attesten vil bli framlagt så snart 

det er teknisk mulig. Når vedkommende myndighet gjennomfører slik offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet, skal den 

ta hensyn til risikoen for at de aktuelle dyrene og varene ikke er i samsvar med kravene, samt resultatene av tidligere offentlig 

kontroll av driftsansvarlige og deres overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) nr. 2017/625. 

Artikkel 5 

Offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet kan unntaksvis gjennomføres i henhold til følgende: 

a) Analyser, undersøkelser eller diagnostiseringer som skal gjennomføres av offentlige laboratorier, kan gjennomføres av 

ethvert laboratorium som midlertidig er utpekt for dette formålet av vedkommende myndighet. 

b) Møter med driftsansvarlige og deres personale i forbindelse med metoder og teknikker for offentlig kontroll som nevnt i 

artikkel 14 i forordning (EU) nr. 2017/625, kan gjennomføres ved hjelp av tilgjengelige fjernkommunikasjonsmidler. 
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Artikkel 6 

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

Den får anvendelse til 1. juni 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 30. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2020/459 

av 30. mars 2020 

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker i 

lufthavnene 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, 

etter samråd med Den økonomiske og sosiale komité, 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Utbruddet av covid-19 har ført til et kraftig fall i lufttrafikken som følge av et betydelig fall i etterspørselen og direkte 

tiltak truffet av medlemsstater og tredjestater for å begrense utbruddet. De påfølgende alvorlige konsekvensene for 

luftfartsselskapene begynte allerede i januar 2020 med hensyn til Folkerepublikken Kina og Kinas spesielle admini-

strative region Hongkong, har vært gjennomgripende siden 1. mars 2020 og vil sannsynligvis påvirke minst to ruteplan-

perioder, vinteren 2019/2020 og sommeren 2020. 

2) Disse omstendighetene er utenfor luftfartsselskapenes kontroll, og den påfølgende frivillige eller obligatoriske 

innstillingen av flygninger er en nødvendig eller legitim reaksjon på disse omstendighetene. Frivillige innstillinger 

beskytter særlig luftfartsselskapenes økonomiske soliditet og unngår miljøvirkningen av flygninger med tomme eller 

stort sett tomme fly som utføres bare for å beholde tilknyttede tidsluker («slots») på lufthavnene. 

3) Tall fra Eurocontrol, som er nettverksforvalter («Network Manager») for lufttrafikknettverksfunksjonene i det felles 

europeisk luftrom, antyder en nedgang i flytrafikken på anslagsvis 10 % for regionen Europa i første halvdel av mars 

2020 sammenlignet med fjoråret. Luftfartsselskaper melder om betydelige fall i antallet reservasjoner og innstiller et 

stort antall flygninger for ruteplanperiodene «vinteren 2019/2020» og «sommeren 2020» som følge av utbruddet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 31.3.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2020 av 1. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlamentets holdning av 26. mars 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 30. mars 2020. 

2020/EØS/84/02 
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4) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 95/93(2), lest sammen med forordningens artikkel 10 nr. 2, trues 

et luftfartsselskaps historiske forrang med hensyn til tidsluker dersom det unnlater å bruke minst 80 % av en serie av 

tidsluker som det er tildelt på en koordinert lufthavn. 

5) Artikkel 10 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 95/93 åpner for at tidslukekoordinatorer ved fastsettelse av historisk forrang kan 

se bort fra ubrukte tidsluker i perioder der luftfartsselskapet ikke er i stand til å utføre planlagte flygninger på grunn av 

for eksempel stenging av lufthavner. Artikkelen omhandler imidlertid ikke situasjoner som utbruddet av covid-19. 

Forordning (EØF) nr. 95/93 bør derfor endres. 

6) På grunnlag av kjente reservasjoner og epidemiologiske prognoser kan det på dette stadiet med rimelighet forventes at et 

betydelig antall innstillinger som kan tilskrives utbruddet av covid-19, vil skje i perioden fra 1. mars 2020 og fram til 

minst 24. oktober 2020. Manglende bruk av tidsluker som er tildelt for denne perioden, bør ikke medføre at 

luftfartsselskaper mister historisk forrang som de ellers ville ha hatt. Det er derfor nødvendig å fastsette vilkårene for når 

ubrukte tidsluker skal anses som brukte tidsluker for dette formål, med hensyn til neste tilsvarende sesong. 

7) Tidsluker på koordinerte lufthavner er en verdifull økonomisk ressurs. Til tross for den generelle nedgangen i 

lufttrafikken bør innstilling av flygninger imidlertid ikke være til hinder for at tidsluker på lufthavner brukes av andre 

luftfartsselskaper, som kan ønske å bruke dem midlertidig uten at slike tidsluker gir dem historiske rettigheter. Når disse 

tidslukene ikke brukes av luftfartsselskapet de ble tildelt til, bør de derfor straks leveres tilbake til koordinatoren. 

8) Det er vanskelig å forutsi den videre utviklingen av covid-19 og sykdommens videre innvirkning på luftfartsselskapene. 

Kommisjonen bør løpende analysere virkningen av covid-19 på lufttransportsektoren, og Unionen bør uten unødig 

opphold kunne forlenge gyldighetsperioden for tiltakene som fastsettes ved denne forordning, dersom de ugunstige 

forholdene vedvarer. 

9) Ettersom målet for denne forordningen, som er at tidsluker som er ubrukte som følge av utbruddet av covid-19, bør 

anses som brukt, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av det foreslåtte tiltakets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

10) Dersom det er nødvendig og berettiget å forlenge tiltakene som fastsettes ved denne forordningen, bør Kommisjonen gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for 

å forlenge gyldighetsperioden for tiltakene som fastsettes ved denne forordning. 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(3). 

For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter mottar Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter 

samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige har systematisk adgang til møter i Kommisjonens 

ekspertgrupper der det arbeides med å utarbeide delegerte rettsakter. 

11) På bakgrunn av det akutte behovet som følger av de ekstraordinære omstendighetene rundt utbruddet av covid-19, ble 

det ansett som hensiktsmessig å fastsette et unntak fra åtteukersperioden nevnt i artikkel 4 i protokoll nr. 1 om 

nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, vedlagt traktaten om Den europeiske union, traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

12) Denne forordningen bør som følge av dens hastende karakter tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende.  

  

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker i lufthavnene i Fellesskapet 

(EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1). 

(3) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 



10.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/7 

 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EØF) nr. 95/93 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 10a skal lyde: 

«Artikkel 10a 

1. Ved anvendelsen av artikkel 8 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2 skal koordinatorene anse tidsluker («slots») som er tildelt for 

perioden fra 1. mars 2020 til 24. oktober 2020, som brukt av luftfartsselskapet som de opprinnelig ble tildelt til. 

2. Ved anvendelsen av artikkel 8 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2 skal koordinatorene anse tidsluker som er tildelt for perioden 

fra 23. januar 2020 til 29. februar 2020, som brukt av luftfartsselskapet som de opprinnelig ble tildelt til, når det gjelder 

lufttrafikk mellom lufthavner i Unionen og lufthavner i enten Folkerepublikken Kina eller Folkerepublikken Kinas spesielle 

administrative region Hongkong. 

3. Når det gjelder tidsluker med en senere dato enn 8. april 2020, får nr. 1 anvendelse bare dersom de relevante ubrukte 

tidslukene er blitt stilt til rådighet for koordinatoren for omfordeling til andre luftfartsselskaper. 

4. Dersom Kommisjonen på bakgrunn av tall fra Eurocontrol, som er nettverksforvalter («Network Manager») for 

lufttrafikknettverksfunksjonene i det felles europeisk luftrom, finner at nedgangen i flytrafikken sammenlignet med 

tilsvarende periode i foregående år vedvarer og sannsynligvis vil vedvare, og på bakgrunn av de beste tilgjengelige 

vitenskapelige dataene også finner at denne situasjonen er en konsekvens av utbruddet av covid-19, skal Kommisjonen 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 12a for å endre perioden angitt i nr. 1 tilsvarende. 

5. Kommisjonen skal løpende overvåke situasjonen på bakgrunn av kriteriene fastsatt i nr. 4. Kommisjonen skal på 

grunnlag av tilgjengelige opplysninger legge frem en sammendragsrapport om denne saken for Europaparlamentet og Rådet 

innen 15. september 2020. Ved behov skal Kommisjonen så snart som mulig vedta den delegerte rettsakten omhandlet i  

nr. 4. 

6. Dersom lufttransportsektoren i Unionen påvirkes langvarig av utbruddet av covid-19 og det foreligger tvingende 

hasteårsaker, får framgangsmåten fastsatt i artikkel 12b anvendelse på delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne 

artikkelen.» 

2) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 12a 

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 de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 10a skal gis Kommisjonen til og med 2. april 2021. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 10a kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 
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6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 10a trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse innen to måneder etter at Europaparlamentet og Rådet er underrettet om rettsakten, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 12b 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1. Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkelen skal tre i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det 

ikke er gjort innsigelse i samsvar med nr. 2. Underretningen til Europaparlamentet og til Rådet om en delegert rettsakt skal 

inneholde en begrunnelse for bruken av framgangsmåten for behandling av hastesaker. 

2. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 12a 

nr. 6. I slike tilfeller skal Kommisjonen oppheve rettsakten umiddelbart etter at Europaparlamentet eller Rådet har meddelt 

sin beslutning om å gjøre innsigelse.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft 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 30. mars 2020. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

G. GRLIĆ RADMAN 

Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/624 

av 8. februar 2019 

om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og 

gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 18 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 er det fastsatt regler for offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som vedkommende 

myndigheter gjennomfører i medlemsstatene for å verifisere at blant annet næringsmiddeltryggheten er i samsvar med 

Unionens regelverk i alle ledd i produksjon, foredling og distribusjon. Den fastsetter særlig at det skal gjennomføres 

offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum for å verifisere samsvar med kravene 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(2), europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004(3), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(4) og rådsforordning (EF) nr. 1099/2009(5). 

2) Forordning (EU) 2017/265 opphever europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(6) med virkning fra 

14. desember 2019. Forordning (EF) nr. 854/2004 inneholder i dag særlige regler for organiseringen av offentlig 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 17.5.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2020 av 30. april 2020 

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

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

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

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 

(5) Rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving (EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av 

offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206). 
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kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum for å verifisere samsvar med kravene i forordning 

(EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 1069/2009. Den fastsetter også muligheten til å gi visse unntak fra 

disse kravene. 

3) Reglene fastsatt i denne forordningen bør sikre at kravene som i dag er fastsatt i forordning (EF) nr. 854/2004, 

opprettholdes, idet det tas hensyn til de erfaringene som er gjort etter at nevnte rettsakt ble vedtatt, samt til nye 

vitenskapelige beviser og meldte nasjonale regler for å sikre fortsatt bruk av tradisjonelle metoder i alle ledd i 

produksjon, foredling og distribusjon av næringsmidler. 

4) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter at det skal vedtas delegerte rettsakter for å fastsette kriterier og vilkår for unntak fra 

visse krav i nevnte forordning, slik at kontroll ante mortem og post mortem kan foretas under den offentlige 

veterinærens ansvar, i stedet for å foretas av den offentlige veterinæren eller under dennes tilsyn. Disse delegerte 

rettsaktene bør også fastsette kriterier og vilkår for når annet personale utpekt av vedkommende myndigheter kan foreta 

offentlige kontroller i nedskjæringsanlegg. 

5) Kontroll ante mortem er påkrevd for å verne menneskers og dyrs helse og dyrevelferden og vil derfor fortsatt være den 

offentlige veterinærens ansvar. Visse rutinemessige oppgaver ved kontroll ante mortem i slakterier kan imidlertid 

utføres av den offentlige kontrollteknikeren uten å sette oppnåelsen av målene i forordning (EU) 2017/625 i fare, 

forutsatt at visse kriterier og vilkår er oppfylt. 

6) Dersom kontroll ante mortem er utført av den offentlige veterinæren på opprinnelsesenheten, bør det særlig gis større 

fleksibilitet ved kontroll ante mortem ved ankomst til slakteriet, som kan utføres under den offentlige veterinærens 

ansvar. Dersom det imidlertid ikke ble foretatt noen kontroll ante mortem på opprinnelsesenheten, bør delegeringen av 

oppgaver bare tillates dersom kontrollen skjer under tilsyn av den offentlige veterinæren, forutsatt at visse kriterier og 

vilkår for andre arter enn fjørfe og haredyr er oppfylt. 

7) Ved nødslakting kan kontroll ante mortem ikke utføres i slakteriet. For å unngå å påføre dyret unødvendig lidelse ved å 

transportere det til et slakteri, og for å begrense det økonomiske tapet for driftsansvarlige og redusere 

næringsmiddelavfall, bør det fastsettes kriterier og vilkår som tillater at det kan foretas kontroll ante mortem utenfor 

slakteriet ved nødslakting. Dyr som nødslaktes, kan likevel være egnet for konsum forutsatt at kontrollen av kjøttet gir 

gunstig resultat. Disse kontrollene bør gi størst mulig garanti for egnethet for konsum når det gis tillatelse til nødslakting 

utenfor slakteriet 

8) Det kan være mer effektivt å vurdere kravene med hensyn til menneskers og dyrs helse og dyrevelferd ved å utføre 

kontroll ante mortem på opprinnelsesenheten i stedet for i slakteriet. Unntak fra kontroll ante mortem i slakteriet bør 

derfor tillates for alle arter, forutsatt at visse kriterier er oppfylt. 

9) Kontroll post mortem og revisjon er av avgjørende betydning for å verne menneskers og dyrs helse og dyrevelferd og 

bør derfor fortsatt være den offentlige veterinærens ansvar, men visse oppgaver vil kunne utføres av den offentlige 

kontrollteknikeren, forutsatt at tilstrekkelige garantier er oppfylt for disse målene, og dersom visse kriterier og vilkår er 

oppfylt. Disse kriteriene og vilkårene bør særlig gjøre det mulig å opprettholde gjeldende praksis når det gjelder 

slakterier med lav kapasitet som ikke løpende utfører slakting, og viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet. 

10) Det må defineres visse kriterier og vilkår for unntak fra de grunnleggende kravene til kontroll ante mortem og post 

mortem i slakterier og viltbehandlingsanlegg. En grenseverdi for produksjon er et ikke-diskriminerende kriterium som 

fokuserer på de minste virksomhetene i samsvar med artikkel 16 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625. Ettersom 

strukturen til disse virksomhetene varierer mellom medlemsstatene, bør denne grenseverdien være basert på det antallet 

dyr som slaktes eller behandles, eller på dokumentasjon av at grenseverdien utgjør en begrenset, fast prosentdel av 

kjøttet som bringes i omsetning. Forordning (EF) nr. 1099/2009 definerer dyreenheter og fastsetter omregningstall for å 

angi antallet dyr av en bestemt art i slike dyreenheter. Disse bestemmelsene bør brukes til å fastsette grenseverdier og 

harmonisere unntak fra visse krav på grunnlag av slakteriets størrelse. 

11) Visse oppgaver i nedskjæringsanlegg kan utføres av personale som er utpekt av vedkommende myndigheter, uten å sette 

målene om å verne menneskers og dyrs helse og dyrevelferden i fare, dersom visse kriterier og vilkår er oppfylt.  
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12) Det er behov for offentlig kontroll av produksjonen av muslinger for å sikre at kriteriene og målene fastsatt i Unionens 

regelverk overholdes. I samsvar med avsnitt VII kapittel II del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal 

levende muslinger høstes fra produksjonsområder som er klassifisert av vedkommende myndigheter, og som de tillater 

at det høstes fra. Forordning (EU) 2017/625 fastsetter at det skal vedtas delegerte rettsakter der det fastsettes kriterier og 

vilkår for å bestemme når det ikke er nødvendig å klassifisere produksjons- og gjenutleggingsområder med hensyn til 

kamskjell (Pectinidae), sjøsnegler og sjøpølser (Holothuroidea). 

13) Stedet der det skal foretas offentlig kontroll av produksjonen av slike kamskjell (Pectinidae), sjøsnegler og sjøpølser 

(Holothuroidea) som ikke er næringsfiltrerende, bør også fastsettes. 

14) Forordning (EU) 2017/625 gir også mulighet til å fastsette særlige unntak med hensyn til offentlig kontroll av Rangifer 

tarandus tarandus (reinsdyr), Lagopus lagopus og Lagopus mutus (rype) for å muliggjøre fortsatt bruk av veletablert 

lokal og tradisjonell sedvane og praksis. 

15) I samsvar med artikkel 17 nr. 3 i forordning (EF) nr. 854/2004 fikk medlemsstatene tillatelse til å vedta nasjonale tiltak 

for å gjøre det mulig å fortsatt bruke tradisjonelle metoder eller oppfylle behovene til næringsmiddelforetak som har 

liten produksjon, eller som ligger i regioner med særlige geografiske begrensninger. På bakgrunn av dette har Sverige 

og Finland meldt nasjonale tiltak med særlige unntak fra visse krav til offentlig kontroll av kjøtt fra reinsdyr og kjøtt fra 

rype til Kommisjonen og de andre medlemsstatene. Ettersom forordning (EU) 2017/625 ikke lenger tillater slik 

tilpasning gjennom nasjonale tiltak, bør det fastsettes unntak i denne forordningen for offentlig kontroll som omfatter 

reinsdyr og rype, for å muliggjøre fortsatt bruk av veletablert lokal og tradisjonell sedvane og praksis som ikke påvirker 

oppnåelsen av målene i forordning (EU) 2017/625. 

16) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter særlige minstekrav til personale som er utpekt av vedkommende myndigheter, til 

offentlige veterinærer og til offentlige kontrollteknikere som deltar i offentlig kontroll og visse typer av annen offentlig 

virksomhet. Den fastsetter også minstekrav til opplæring av slakteripersonale som deltar i offentlig kontroll og visse 

typer av annen kontrollvirksomhet. 

17) Det bør fastsettes særlige minstekrav til offentlige veterinærer, offentlige kontrollteknikere og annet personale som er 

utpekt av vedkommende myndigheter, for å opprettholde høy og tilstrekkelig gjennomføring av deres oppgaver og 

derfor sikre et høyt nivå av vern for forbrukere, dyrehelse og dyrevelferd. Dette bør omfatte særlige minstekrav til 

opplæring. Det bør gis tilstrekkelig fleksibilitet til å tilpasse kravet til de oppgavene som skal utføres, idet det tas hensyn 

til yrkeserfaring. 

18) For å kunne opprettholde høy og tilstrekkelig gjennomføring bør det også fastsettes egnede minstekrav til opplæring for 

slakteripersonale som bistår ved gjennomføringen av oppgaver i forbindelse med offentlig kontroll og annen offentlig 

kontrollvirksomhet fastsatt i denne forordningen. 

19) Ettersom forordning (EU) 2017/625 opphever forordning (EU) nr. 854/2004 med virkning fra 14. desember 2019, bør 

denne forordningen også få anvendelse fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter særlige regler for gjennomføringen av de offentlige kontrollene nevnt i artikkel 18 nr. 1 i 

forordning (EU) 2017/625 som utføres på produkter av animalsk opprinnelse. 

Disse særlige reglene omfatter 

a) kriterier og vilkår for å bestemme 

i) når kontroll ante mortem i visse slakterier kan gjennomføres under en offentlig veterinærs tilsyn eller ansvar, 

ii) når kontroll ante mortem kan gjennomføres utenfor slakteriet ved nødslakting, 

iii) når kontroll ante mortem kan gjennomføres på opprinnelsesenheten,  
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iv) garantiene som skal være innført for gjennomføringen av kontroll post mortem og revisjon under den offentlige 

veterinærens ansvar, som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav c) og d) i forordning (EU) 2017/625, 

v) unntakene fra artikkel 18 nr. 6 i forordning (EU) 2017/625 som gjelder klassifisering av produksjons- og gjenutleg-

gingsområder med hensyn til kamskjell (Pectinidae), sjøsnegler og sjøpølser (Holothuroidea), 

vi) når den offentlige kontrollen i nedskjæringsanlegg kan gjennomføres av personale som de vedkommende 

myndighetene har utpekt til dette, og som har fått egnet opplæring, 

b) fastsettelse av særlige unntak med hensyn til Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus og Lagopus mutus for å 

muliggjøre fortsatt bruk av veletablert lokal og tradisjonell sedvane og praksis, 

c) fastsettelse av særlige minstekrav, herunder krav til opplæring for den offentlige veterinæren, den offentlige kontroll-

teknikeren og personalet som er utpekt av vedkommende myndigheter, for å sikre tilstrekkelig gjennomføring av 

oppgavene beskrevet i artikkel 18 i forordning (EU) 2017/625, 

d) fastsettelse av egnede minstekrav til opplæring for slakteripersonale som bistår ved gjennomføringen av oppgavene 

beskrevet i artikkel 18 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «slakteri» et slakteri som definert i nr. 1.16 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 2) «opprinnelsesenhet» driftsenheten der dyrene sist ble oppdrettet. Når det gjelder halvtamme hjortedyr som definert i nr. 2 

bokstav q) i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(7), omfatter det oppsamlingssteder 

beregnet på å velge ut slaktedyr, 

 3) «produksjonsområde» et produksjonsområde som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 4) «gjenutleggingsområde» et gjenutleggingsområde som definert i nr. 2.6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 5) «personale utpekt av vedkommende myndigheter» en annen person enn den offentlige kontrollteknikeren og den offentlige 

veterinæren, som er kvalifisert i samsvar med denne forordningen til å opptre som sådan i nedskjæringsanlegg, og som 

vedkommende myndigheter tildeler gjennomføringen av bestemte oppgaver, 

 6) «risikoanalyse» risikoanalyse som definert i artikkel 3 nr. 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(8), 

 7) «nedskjæringsanlegg» et nedskjæringsanlegg som definert i nr. 1.17 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 8) «fjørfe» fjørfe som definert i nr. 1.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 9) «haredyr» haredyr som definert i nr. 1.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

10) «driftsansvarlig for næringsmiddelforetak» en driftsansvarlig for næringsmiddelforetak som definert i artikkel 3 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 178/2002, 

11) «tamme hov- og klovdyr» tamme hov- og klovdyr som definert i nr. 1.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

12) «kjøtt» kjøtt som definert i nr. 1.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

13) «oppdrettsvilt» oppdrettsvilt som definert i nr. 1.6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

14) «sluttforbruker» en sluttforbruker som definert i artikkel 3 nr. 18 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

15) «detaljhandel» detaljhandel som definert i artikkel 3 nr. 7 i forordning (EF) nr. 178/2002,  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 

visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

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

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

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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16) «virksomhet» en virksomhet som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 852/2004, 

17) «slakteri med lav kapasitet» et slakteri utpekt av vedkommende myndighet på grunnlag av en risikoanalyse, der slakting 

bare foregår i en del av arbeidsdagen eller foregår gjennom hele arbeidsdagen, men ikke hver arbeidsdag i uka, 

18) «viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet» et viltbehandlingsanlegg utpekt av vedkommende myndighet på grunnlag av en 

risikoanalyse, der viltbehandling bare foregår i en del av arbeidsdagen eller foregår gjennom hele arbeidsdagen, men ikke 

hver arbeidsdag i uka, 

19) «dyreenhet» en dyreenhet som definert i artikkel 17 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1099/2009, 

20) «viltlevende småvilt» viltlevende småvilt som definert i nr. 1.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

21) «viltbehandlingsanlegg» et viltbehandlingsanlegg som definert i nr. 1.18 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

22) «ekspedisjonssentral» en ekspedisjonssentral som definert i nr. 2.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

23) «muslinger» muslinger som definert i nr. 2.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

24) «foredling» foredling som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i forordning (EF) nr. 852/2004, 

25) «indre organer» indre organer som definert i nr. 1.12 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

26) «primærproduksjon» primærproduksjon som definert i artikkel 3 nr. 17 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

27) «driftsenhet for melkeproduksjon» en driftsenhet for melkeproduksjon som definert i nr. 4.2 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 853/2004. 

Artikkel 3 

Kriterier og vilkår som fastsetter når kontroll ante mortem kan foretas av en offentlig kontrolltekniker i visse slakterier 

1. Som unntak fra artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 kan en offentlig kontrolltekniker under den 

offentlige veterinærens tilsyn foreta kontroll ante mortem av andre arter enn fjørfe og haredyr, forutsatt at framgangsmåtene 

som brukes i slakteriet, er i samsvar med følgende kriterier og vilkår: 

a) Oppgavene i forbindelse med kontroll ante mortem er av rent praktisk art og gjelder bare ett eller flere av følgende punkter: 

i) Kontroll av at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetak oppfyller kravene som gjelder opplysningene om 

næringsmiddelkjeden og identitetskontrollen av dyret. 

ii) Den første utvelgingen av dyr med tegn på mulige anomalier med hensyn til krav til menneskers og dyrs helse og 

dyrevelferd. 

b) Den offentlige veterinæren underrettes umiddelbart av den offentlige kontrollteknikeren som foretar kontrollen, dersom det 

observeres eller er mistanke om mulige anomalier, og den offentlige veterinæren utfører da selv kontrollen ante mortem. 

c) Den offentlige veterinæren kontrollerer regelmessig at den offentlige kontrollteknikeren utfører sine oppgaver korrekt. 

2. Som unntak fra artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 kan en offentlig kontrolltekniker i et slakteri under 

den offentlige veterinærens ansvar foreta kontroll ante mortem av alle arter, forutsatt at følgende kriterier og vilkår er oppfylt: 

a) Den offentlige veterinæren har allerede utført en kontroll ante mortem på opprinnelsesenheten i samsvar med artikkel 5. 

b) Den offentlige veterinæren underrettes umiddelbart av den offentlige kontrollteknikeren som foretar kontrollen, dersom det 

observeres eller er mistanke om mulige anomalier, og den offentlige veterinæren utfører da selv kontrollen ante mortem. 

og 

c) Den offentlige veterinæren kontrollerer regelmessig at den offentlige kontrollteknikeren utfører sine oppgaver korrekt.  
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3. Unntakene i nr. 1 og 2 får ikke anvendelse 

a) på dyr som er blitt nødslaktet som nevnt i avsnitt I kapittel VI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

b) på dyr som mistenkes for å lide av en sykdom eller en tilstand som kan ha negativ virkning på menneskers helse, 

c) på storfe fra besetninger som ikke er blitt erklært offisielt fri for tuberkulose, eller hvis status som offisielt fri er midlertidig 

opphevet, 

d) på storfe fra besetninger og sauer og geiter fra driftsenheter som ikke er blitt erklært offisielt fri for brucellose, eller hvis 

status som offisielt fri er midlertidig opphevet, 

e) ved utbrudd av dyresykdommer hos dyr som kommer fra en region som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 64/432/EØF(9), 

der det anvendes dyrehelserestriksjoner i samsvar med Unionens regelverk, 

f) på dyr som er underlagt strengere kontroll på grunn av spredning av nye sykdommer eller særlige sykdommer oppført på 

Verdens dyrehelseorganisasjons liste. 

Artikkel 4 

Kriterier og vilkår for å fastslå når kontroll ante mortem kan foretas utenfor slakteriet ved nødslakting 

Som unntak fra artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 kan den offentlige veterinæren foreta kontroll ante 

mortem utenfor slakteriet ved nødslakting, men bare av tamme hov- og klovdyr, og forutsatt at kravene til nødslakting fastsatt i 

avsnitt I kapittel VI nr. 1, 2 og 6 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er oppfylt. 

Et helsesertifikat i samsvar med malen i vedlegg V til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/628(10) skal 

utstedes for dyr som er egnet til slakting. Helsesertifikatet skal ledsage dyrene til slakteriet eller sendes på forhånd i et hvilket 

som helst format. Alle observasjoner som er relevante for etterfølgende kontroll av kjøtt, skal registreres i helsesertifikatet. 

Artikkel 5 

Allmenne kriterier og vilkår for å fastslå når kontroll ante mortem kan foretas på opprinnelsesenheten 

1. Som unntak fra artikkel 18 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EU) 2017/625 kan vedkommende myndighet tillate at 

kontroll ante mortem av dyr beregnet til slakting foretas på opprinnelsesenheten i samsvar med kriteriene og vilkårene fastsatt i 

nr. 2 og artikkel 6. 

2. Følgende kriterier og vilkår skal anvendes for alle arter: 

a) Kontroll av journaler eller dokumentasjon på opprinnelsesenheten, herunder kontroll av opplysninger om næringsmiddel-

kjeden, skal utføres. 

b) Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal legge til rette for individuell undersøkelse av dyrene dersom det er 

påkrevd. 

c) Kontroll ante mortem på opprinnelsesenheten skal omfatte en fysisk undersøkelse av dyrene for å fastslå om 

i) de lider av en sykdom eller en tilstand som kan overføres til dyr eller mennesker ved at kjøttet fra slike dyr håndteres 

eller spises, eller om enkelte dyr eller grupper av dyr viser en atferd som tyder på at en slik sykdom har forekommet, 

ii) de viser generelle atferdsproblemer, tegn på sykdom eller anomalier som kan gjøre kjøttet fra slike dyr uegnet til 

konsum,  

  

(9) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977). 

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om 

endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 101). 
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iii) det er tegn på eller grunn til mistanke om at dyrene kan inneholde restmengder av kjemiske stoffer utover de grensene 

som er fastsatt i Unionens regelverk, eller restmengder av forbudte stoffer, 

iv) de viser tegn på problemer som er knyttet til dyrevelferd, herunder at de er svært skitne, 

v) de er skikket til transport. 

d) Undersøkelsene og kontrollen ante mortem på opprinnelsesenheten nevnt i bokstav a), b) og c) skal utføres av en offentlig 

veterinær. 

e) Dyrene som er egnet til slakting, skal identifiseres riktig, holdes atskilt fra andre dyr og sendes til slakteriet direkte fra 

opprinnelsesenheten. 

f) Et helsesertifikat som angitt i del I i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/628 skal utstedes for dyr som 

er egnet til slakting. Helsesertifikatet skal ledsage dyrene til slakteriet eller sendes på forhånd i et hvilket som helst format. 

Alle observasjoner som er relevante for etterfølgende kontroll av kjøtt, skal registreres i helsesertifikatet. 

3. På slakteriet skal følgende ytterligere kontroller utføres i samsvar med artikkel 18 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EU) 

2017/625 og artikkel 3 i denne forordningen: 

a) Regelmessig kontroll av at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket overholder sin forpliktelse til å sikre at dyrene 

identifiseres riktig. 

b) Regelmessig kontroll av at bestemmelsene om dyrevelferd er overholdt under transport og ved ankomst i slakteriet, og om 

det foreligger tegn på forhold som kan ha negativ virkning på menneskers eller dyrs helse. 

4. Dersom dyrene ikke er slaktet innen tre dager, eller 28 dager i tilfellene nevnt i artikkel 6 nr. 5, etter at helsesertifikatet 

nevnt i nr. 2 bokstav f) er utstedt, 

a) skal, dersom dyrene ikke er sendt fra opprinnelsesenheten til slakteriet, en ytterligere kontroll ante mortem utføres og et 

nytt helsesertifikat utstedes, 

b) kan slakting tillates dersom dyrene allerede er på vei til eller befinner seg på slakteriet, så snart grunnen til forsinkelsen er 

vurdert, forutsatt at dyrene gjennomgår en ytterligere kontroll ante mortem i samsvar med artikkel 11 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/627(11). 

Artikkel 6 

Artsspesifikke kriterier og vilkår for å fastslå når kontroll ante mortem kan foretas på opprinnelsesenheten 

1. Vedkommende myndigheter skal anvende de særlige kriteriene og vilkårene fastsatt i denne artikkelen i de relevante 

tilfellene for fjørfe og oppdrettsvilt. 

2. Når det gjelder fjørfe som er oppdrettet til produksjon av «foie gras», og fjørfe som er slaktet på opprinnelsesenheten, men 

hvis indre organer ikke er tatt ut, skal sertifikatet utfylt i samsvar med malen for helsesertifikat angitt i del II i vedlegg IV til 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 ledsage skrottene hvis indre organer ikke er tatt ut, til slakteriet eller nedskjærings-

anlegget eller sendes på forhånd i et hvilket som helst format i stedet for sertifikatet nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav f). 

3. Når det gjelder oppdrettsvilt som er slaktet på opprinnelsesenheten i samsvar med avsnitt III nr. 3 i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 853/2004, skal sertifikatet utfylt i samsvar med malen for helsesertifikat angitt i del III i vedlegg IV til 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 ledsage dyrene til slakteriet eller sendes på forhånd i et hvilket som helst format i 

stedet for sertifikatet nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav f). 

4. Når det gjelder oppdrettsvilt som er slaktet på opprinnelsesenheten i samsvar med avsnitt III nr. 3 bokstav a) i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 853/2004, 

a) skal et sertifikat utfylt i samsvar med malen for helsesertifikat angitt i del IV i vedlegg IV til gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/628 ledsage dyrene til slakteriet eller sendes på forhånd i et hvilket som helst format i stedet for sertifikatet 

nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav f), 

b) skal den offentlige veterinæren regelmessig kontrollere at de som utfører slakting og avbløding, utfører sine oppgaver 

korrekt.  

  

(11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars 2019 om fastsettelse av ensartede praktiske ordninger for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 51). 
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5. Som unntak fra artikkel 5 nr. 4 kan medlemsstatene tillate slakting av oppdrettsvilt fram til 28 dager etter at helse-

sertifikatet nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav f) er utstedt, dersom 

a) produsenten leverer bare små mengder av kjøttet fra oppdrettsviltet direkte til sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som 

leverer direkte til sluttforbrukeren, og 

b) høyst 50 dyr slaktes per år per opprinnelsesenhet. 

Artikkel 7 

Kriterier og vilkår for gjennomføring av kontroll post mortem under den offentlige veterinærens ansvar, som nevnt i 

artikkel 18 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 

(1) Kontroll post mortem som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 kan foretas av en offentlig 

kontrolltekniker under den offentlige veterinærens tilsyn, forutsatt at kapittel II i vedlegg II til denne forordningen er overholdt, 

når følgende kriterier og vilkår er oppfylt: 

a) Slaktingen eller viltbehandlingen utføres i et slakteri eller et viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet som slakter eller 

behandler 

i) færre enn 1 000 dyreenheter per år, eller 

ii) færre enn 150 000 fjørfe, haredyr og viltlevende småvilt per år. 

b) Vedkommende myndighet kan øke grenseverdiene som er fastsatt i bokstav a), dersom de sikrer at unntaket anvendes på de 

minste slakteriene og viltbehandlingsanleggene som er i samsvar med definisjonen av slakteri med lav kapasitet eller 

viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet, og forutsatt at den samlede årlige produksjonen for disse virksomhetene ikke 

overstiger 5 % av den samlede mengden ferskt kjøtt som produseres i en medlemsstat 

i) for de aktuelle artene, 

ii) for alle tamme hov- og klovdyr under ett, 

iii) for alt fjørfe under ett eller 

iv) for alle fugler og haredyr under ett; 

i slike tilfeller skal vedkommende myndigheter melde fra om dette unntaket og dokumentasjonen som underbygger det, 

etter framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535(12). 

c) Den aktuelle virksomheten har tilstrekkelig kapasitet til å lagre kjøtt med avvik fram til den offentlige veterinæren selv kan 

kontrollere kjøttet med avvik. 

d) Den offentlige veterinæren er til stede i virksomheten minst én gang om dagen, herunder regelmessig når det utføres 

slakting. 

e) Vedkommende myndighet har innført en framgangsmåte for regelmessig å vurdere de offentlige kontrollteknikernes arbeid 

i disse virksomhetene, herunder 

i) tilsyn med individuell utførelse av arbeidet, 

ii) verifisering av dokumentasjonen om resultatene av kontrollen og sammenligning med tilsvarende skrotter, 

iii) kontroll av skrotter på lageret. 

f) Vedkommende myndighet har foretatt en risikoanalyse der det minst er tatt hensyn til 

i) antallet dyr som slaktes eller behandles per time eller per dag, 

ii) arter og kategorier av dyr som slaktes eller behandles, 

iii) virksomhetens kapasitet, 

iv) tidligere resultater av virksomhetens slakting eller behandling av dyr, 

v) effektiviteten av eventuelle ytterligere tiltak i næringsmiddelkjeden som er truffet for å garantere næringsmid-

deltryggheten ved dyr beregnet på slakting,  

  

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler 

for informasjonssamfunnstjenester (EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1). 
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vi) effektiviteten ved framgangsmåtene basert på prinsippene for risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP), 

vii) revisjonsrapporter, 

viii) vedkommende myndighets tidligere fortegnelser over kontroller ante mortem og post mortem. 

(2) Med hensyn til nr. 1 bokstav a) i) skal omregningstallene som er fastsatt i artikkel 17 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1099/2009, brukes. Når det gjelder sauer og geiter og små dyr av Cervidae-familien (< 100 kg levende vekt), skal imidlertid 

et omregningstall på 0,05 dyreenheter brukes, og når det gjelder annet storvilt, skal et omregningstall på 0,2 dyreenheter brukes. 

Artikkel 8 

Kontroll post mortem foretatt av den offentlige veterinæren 

Kontroll post mortem skal foretas av den offentlige veterinæren i følgende tilfeller: 

a) Dyr som er blitt nødslaktet som nevnt i avsnitt I kapittel VI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

b) Dyr som mistenkes for å lide av en sykdom eller en tilstand som kan ha negativ virkning på menneskers helse. 

c) Storfe fra besetninger som ikke er blitt erklært offisielt fri for tuberkulose. 

d) Storfe, sauer og geiter fra besetninger som ikke er blitt erklært offisielt fri for brucellose. 

e) Utbrudd av sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i Unionens regelverk. Dette gjelder dyr som er mottakelige 

for den aktuelle sykdommen, og som kommer fra den aktuelle regionen som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav p) i direktiv 

64/432/EØF. 

f) Dersom strengere kontroll er nødvendig for å ta hensyn til nye sykdommer eller særlige sykdommer som er oppført på 

Verdens dyrehelseorganisasjons liste. 

g) Ved unntak med hensyn til tidspunktet for kontroll post mortem i samsvar med artikkel 13 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/627. 

Artikkel 9 

Kriterier og vilkår for gjennomføring av revisjon i slakterier og viltbehandlingsanlegg 

Revisjonen nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav d) iii) i forordning (EU) 2017/625 kan foretas i slakterier og viltbehandlingsanlegg 

av en offentlig kontrolltekniker under den offentlige veterinærens tilsyn bare når det gjelder innsamling av opplysninger om 

god hygienepraksis og HACCP-baserte framgangsmåter, forutsatt at kapittel II i vedlegg II til denne forordningen er overholdt. 

Artikkel 10 

Kriterier og vilkår for gjennomføring av offentlig kontroll, herunder revisjon i nedskjæringsanlegg 

Offentlig kontroll nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav d), herunder revisjon, i nedskjæringsanlegg kan også foretas av annet 

personale utpekt av vedkommende myndigheter, som unntak fra kravene fastsatt i artikkel 18 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 

2017/625, forutsatt at vedkommende myndigheter regelmessig kontrollerer slikt personales arbeid. Slik virksomhet skal utføres 

i samsvar med kapittel III i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 11 

Offentlig kontroll av kamskjell (Pectinidae), sjøsnegler og sjøpølser (Holothuroidea) som ikke er næringsfiltrerende, og 

som er høstet fra produksjonsområder som ikke er klassifisert i samsvar med artikkel 18 nr. 6 i forordning (EU) 

2017/625 

Som unntak fra artikkel 18 nr. 6 i forordning (EU) 2017/625 er klassifisering av produksjons- og gjenutleggingsområder ikke 

nødvendig når det gjelder høsting av kamskjell (Pectinidae), sjøsnegler og sjøpølser (Holothuroidea) som ikke er nærings-

filtrerende, dersom vedkommende myndigheter utfører offentlig kontroll av slike dyr i fiskeauksjonshaller, ekspedisjons-

sentraler og foredlingsvirksomheter.  
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Slik offentlig kontroll skal særlig verifisere samsvar med 

a) helsestandardene for levende muslinger fastsatt i avsnitt VII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

b) de særlige kravene til kamskjell (Pectinidae), sjøsnegler og sjøpølser (Holothuroidea) som ikke er næringsfiltrerende, og 

som er høstet utenfor de klassifiserte produksjonsområdene fastsatt i kapittel IX i nevnte avsnitt. 

Artikkel 12 

Særlige unntak med hensyn til Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus og Lagopus mutus som fastsatt i artikkel 18 

nr. 7 bokstav h) i forordning (EU) 2017/625 

1. I samsvar med artikkel 18 nr. 7 bokstav h) i forordning (EU) 2017/625 kan Sverige og Finland gi følgende særlige unntak 

fra kravene til offentlig kontroll for Rangifer tarandus tarandus (reinsdyr) som er fastsatt i artikkel 18 i nevnte forordning, for 

de områdene i disse medlemsstatene som er oppført i vedlegg I til denne forordningen, uten å påvirke oppnåelsen av målene i 

nevnte forordning: 

a) Som unntak fra artikkel 18 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 skal det ikke kreves offentlig kontroll av kjøtt fra Rangifer 

tarandus tarandus dersom produsenten leverer det direkte i små mengder til sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som 

leverer direkte til sluttforbrukeren. 

b) Som unntak fra artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 er kontroll ante mortem ikke obligatorisk for eierløse reinsdyr 

som slaktes i isolerte tilfeller mellom 1. mai og 30. september. 

c) Som unntak fra artikkel 18 nr. 2 bokstav c) og artikkel 18 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 kan slakteripersonale som har 

fått opplæring som er egnet til denne oppgaven i samsvar med artikkel 14, kontrollere 

i) bukhuleorganer, unntatt lever og nyrer, 

ii) kjønnsorganer, 

iii) jur. 

2. Som unntak fra artikkel 18 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 skal det ikke kreves offentlig kontroll av kjøtt fra Lagopus 

lagopus og Lagopus mutus (rype) dersom de er avlivet ved snarefangst i de svenske lenene Norrbotten, Västerbotten og 

Jämtland og den svenske kommunen Älvdalen i Dalarnas len i vinterjaktsesongen. 

Artikkel 13 

Særlige minstekrav til den offentlige veterinæren, den offentlige kontrollteknikeren og personalet som er utpekt av 

vedkommende myndigheter 

1. Offentlige veterinærer som utfører oppgavene fastsatt i artikkel 18 i forordning (EU) 2017/625, skal oppfylle de særlige 

minstekravene fastsatt i kapittel I i vedlegg II til denne forordningen. 

Som unntak fra reglene fastsatt i nr. 1–6 i kapittel I i vedlegg II kan medlemsstatene fastsette særlige regler for 

a) offentlige veterinærer som arbeider deltid, og som er ansvarlige for kontroll med små virksomheter eller bare utfører 

offentlig kontroll ved primærproduksjon, særlig kontroll i melkeproduserende driftsenheter og kontroll ante mortem utenfor 

slakterier, og 

b) veterinærstudenter som har bestått en eksamen i emnene nevnt i kapittel I nr. 3 i vedlegg II, og som arbeider midlertidig i et 

slakteri i nærvær av en offentlig veterinær. 

2. Veterinærer som allerede er utnevnt til offentlige veterinærer før denne forordningens anvendelsesdato, skal ha 

tilstrekkelig kunnskap om emnene nevnt i kapittel I nr. 3 i vedlegg II til denne forordningen. Om nødvendig skal vedkommende 

myndighet sikre at slik kunnskap oppnås gjennom etter- og videreutdanning. 

3. Offentlige kontrollteknikere som utfører oppgavene fastsatt i artikkel 18 i forordning (EU) 2017/625, skal oppfylle de 

særlige minstekravene fastsatt i kapittel II i vedlegg II til denne forordningen. 

4. Personale som er utpekt av vedkommende myndigheter, og som utfører oppgavene fastsatt i artikkel 18 i forordning (EU) 

2017/625, skal oppfylle de særlige minstekravene fastsatt i kapittel III i vedlegg II til denne forordningen. 
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Artikkel 14 

Minstekrav til opplæring for slakteripersonale 

Slakteripersonale som bistår ved gjennomføringen av oppgavene knyttet til offentlig kontroll og annen kontrollvirksomhet i 

samsvar med artikkel 18 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, skal få en opplæring som vedkommende myndigheter finner 

tilfredsstillende. De skal også oppfylle minstekravene til opplæring fastsatt i kapittel II i vedlegg II til denne forordningen i den 

grad det er relevant for deres bistandsoppgaver. 

Artikkel 15 

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 14. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 8. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

SÆRLIGE UNNTAK VED KONTROLL AV KJØTT FRA REINSDYR (RANGIFER TARANDUS TARANDUS) 

De særlige unntakene nevnt i artikkel 12 nr. 1 får anvendelse bare i følgende områder: 

a) I Sverige: 

i) Norrbottens len. 

ii) Västerbottens len. 

iii) Jämtlands len. 

iv) Västernorrlands len. 

v) Älvdalen kommune i Dalarnas len. 

vi) Kommunene Nordanstig, Hudiksvall og Söderhamn i Gävleborgs len. 

b) I Finland, som tillatt 31. desember 2014: 

i) Landskapet Lappland, unntatt kommunene Kemi, Keminmaa og Tornio. 

ii) Landskapene Norra Österbotten og Kainuu: 

— Kommunene Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Suomussalmi og Hyrynsalmi. 

— I kommunen Oulu: det området som tidligere var Yli-Ii kommune, og området nord for elven Kiiminkijoki i 

tidligere Ylikiiminki kommune. 

— I kommunen Ii: det som tidligere var Kuivaniemi kommune. 

— I kommunene Puolanka og Utajärvi: områdene nord for elven Kiiminkijoki og regionvei 891 (Hyrynsalmi-

Puolanka). 

 _____  
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VEDLEGG II 

SÆRLIGE MINSTEKRAV TIL DEN OFFENTLIGE VETERINÆREN, DEN OFFENTLIGE KONTROLLTEKNIKEREN OG 

PERSONALET SOM ER UTPEKT AV VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL I 

OFFENTLIGE VETERINÆRER 

1. Vedkommende myndigheter kan utnevne til offentlig veterinær bare veterinærer som har bestått en prøve som oppfyller 

kravene fastsatt i nr. 3. 

2. Vedkommende myndigheter skal sørge for at prøven holdes for kandidater som søker om å bli utnevnt til offentlig 

veterinær. 

3. Prøven skal dokumentere kunnskap om følgende emner, som er spesifikke for en offentlig veterinærs oppgaver, og i det 

omfang som er nødvendig, avhengig av veterinærens bakgrunn og kvalifikasjoner, samtidig som den ikke skal overlappe 

prøver som gjelder den kunnskapen og de ferdighetene som kreves av en veterinær i samsvar med artikkel 38 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(1): 

a) Nasjonal lovgivning og Unionens regelverk med hensyn til menneskers helse, næringsmiddeltrygghet, dyrehelse, 

dyrevelferd og farmasøytiske stoffer. 

b) Prinsippene i den felles landbrukspolitikken, markedstiltak, tilbakebetaling ved eksport og avsløring av bedrageri, 

herunder i global sammenheng: Verdens handelsorganisasjons avtale om helse- og plantehelsetiltak, Codex 

Alimentarius, Verdens dyrehelseorganisasjon. 

c) Viktige sider ved næringsmiddelforedling og næringsmiddelteknologi. 

d) Prinsipper, begreper og metoder i forbindelse med god framstillingspraksis og kvalitetsstyring. 

e) Kvalitetsstyring før innhøsting (god landbrukspraksis). 

f) Fremming og bruk av næringsmiddelhygiene og næringsmiddeltrygghet (god hygienepraksis). 

g) Prinsipper, begreper og metoder for risikoanalyse. 

h) Prinsipper, begreper og metoder i forbindelse med HACCP og bruk av HACCP i hele næringsmiddel-

produksjonskjeden. 

i) Revisjon og kontroll av samsvar med kravene nevnt i bokstav a)–h). 

j) Forebygging og kontroll av næringsmiddelbårne farer for menneskers helse. 

k) Populasjonsdynamikk ved infeksjon og forgiftning. 

l) Diagnostisk epidemiologi. 

m) Tilsyns- og overvåkingssystemer. 

n) Prinsipper for moderne undersøkelsesmetoder og bruk av disse til diagnoser. 

o) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi når det er relevant som arbeidsverktøy. 

p) Databehandling og bruk av biostatistikk. 

q) Undersøkelse av utbrudd av sykdommer som overføres til mennesker gjennom næringsmidler. 

r) Relevante aspekter med hensyn til overførbar spongiform encefalopati (TSE). 

s) Dyrevelferd ved produksjon, transport og slakting. 

t) Miljøspørsmål i forbindelse med næringsmiddelproduksjon (herunder avfallshåndtering). 

u) Føre-var-prinsippet og forbrukerholdninger. 

v) Prinsipper for opplæring av personale som arbeider i produksjonskjeden.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT L 255 av 30.9.2005, 

s. 22). 
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w) Hygieneregler med hensyn til animalske biprodukter og avledede produkter. 

x) Sider ved bedrageri. 

Kandidatene kan få de nødvendige kunnskapene som ledd i sin grunnleggende veterinærutdanning, ved etterutdanning, 

eller ved yrkeserfaring etter at de har fullført sin veterinærutdanning. 

Dersom vedkommende myndighet har forsikret seg om at en kandidat har ervervet all nødvendig kunnskap som ledd i en 

universitetsutdanning eller ved etter- eller videreutdanning på doktorgradsnivå, yrkeserfaring eller andre kvalifikasjoner, 

kan den frafalle kravet om en prøve. Dersom kandidaten delvis har skaffet seg den nødvendige kunnskapen, skal 

vedkommende myndigheter sørge for at det holdes andre prøver enn dem som er nevnt i nr. 2, for å ta hensyn til 

kandidatenes bakgrunn. 

4. Den offentlige veterinæren skal være i stand til å samarbeide på tvers av faggrenser. 

5. Den enkelte offentlige veterinær skal gjennomgå praktisk opplæring i en prøveperiode på minst 200 timer før 

vedkommende begynner å arbeide selvstendig. Relevant utdanning under veterinærstudiene kan inngå i prøveperioden.  

I prøveperioden skal den som er under utdanning, arbeide under tilsyn av offentlige veterinærer i slakterier, i 

nedskjæringsanlegg og på driftsenheter. Utdanningen skal særlig gjelde revisjon av god hygienepraksis og framgangsmåter 

basert på HACCP-prinsippene. 

6. Den offentlige veterinæren skal oppdatere sin kunnskap og følge utviklingen gjennom regelmessig videreutdanning og 

faglitteratur på områdene nevnt i nr. 3. Den offentlige veterinæren skal, når det er mulig, delta i videreutdanning hvert år. 

7. Prøvene for offentlige veterinærer skal anerkjennes gjensidig mellom medlemsstatene når fagfolk beveger seg over 

landegrensene eller ønsker å etablere seg i en annen medlemsstat. I slike tilfeller skal prøvene begrenses til emner som er 

avgjørende for vern av menneskers og dyrs helse i arbeidsstaten, og som ikke inngår i prøvene i opprinnelsesstaten. 

KAPITTEL II 

OFFENTLIGE KONTROLLTEKNIKERE 

1. Bare personer som har gjennomgått opplæring og bestått en prøve i samsvar med kravene fastsatt i nr. 5, har tillatelse til å 

utføre oppgavene til en offentlig kontrolltekniker. 

2. Vedkommende myndigheter skal sørge for at prøvene nevnt i nr. 1 holdes. For å kunne gå opp til en slik prøve skal 

kandidatene dokumentere at de har gjennomgått 

a) minst 500 timer opplæring, herunder minst 400 timer praktisk opplæring som dekker områdene nevnt i nr. 5, og 

b) all ytterligere opplæring som er nødvendig for at offentlige kontrollteknikere skal være i stand til å utføre oppgavene 

sine på en kompetent måte. 

3. Den praktiske opplæringen nevnt i nr. 2 bokstav a) skal foregå i slakterier, viltbehandlingsanlegg og/eller nedskjærings-

anlegg under tilsyn av en offentlig veterinær. 

4. Opplæringen og prøvene skal særlig omfatte rødt kjøtt eller fjørfekjøtt. Personer som har gjennomgått den ene av disse to 

formene for opplæring og bestått prøven, behøver imidlertid bare å gjennomgå en avkortet opplæring for å bestå den andre 

prøven. Opplæringen og prøvene skal omfatte viltlevende vilt, oppdrettsvilt og haredyr når det er relevant. 

5. Opplæringen av offentlige kontrollteknikere skal omfatte, og prøvene skal bekrefte, kunnskap om følgende emner: 

a) Når det gjelder driftsenheter: 

i) Teoretisk del 

— bakgrunn knyttet til landbrukssektoren (organisering, produksjonsmetoder, internasjonale standarder for 

handel med dyr), 

— god praksis med hensyn til husdyrhold,  
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— grunnleggende kunnskap om sykdommer, særlig zoonoser (virus, bakterier og parasitter), 

— overvåking av sykdommer, bruk av legemidler og vaksiner, påvisning av restmengder, 

— hygiene- og helsekontroll, 

— dyrs velferd på driftsenheten og under transport, 

— miljøkrav (i bygninger, på driftsenheter og i sin alminnelighet), 

— relevante lover og forskrifter, 

— forbrukerspørsmål og kvalitetskontroll. 

ii) Praktisk del 

— besøk på driftsenheter av forskjellige slag og med forskjellige oppdrettsmetoder, 

— besøk i produksjonsvirksomheter, 

— observasjon av lasting og lossing av dyr, 

— laboratorieøvelser, 

— veterinærkontroller, 

— dokumentasjon. 

b) Når det gjelder slakterier, viltbehandlingsanlegg og nedskjæringsanlegg: 

i) Teoretisk del 

— bakgrunn knyttet til kjøttindustrien (organisering, produksjonsmetoder, internasjonale standarder for handel 

med næringsmidler samt slakte- og nedskjæringsteknologi), 

— grunnleggende kunnskap om hygiene og god hygienepraksis, særlig industrihygiene, slakte-, nedskjærings- og 

lagringshygiene samt arbeidshygiene, 

— grunnleggende kunnskap om HACCP og revisjon av HACCP-baserte framgangsmåter, 

— dyrs velferd ved lossing etter transport og på slakteriet, 

— grunnleggende kunnskap om slaktede dyrs anatomi og fysiologi, 

— grunnleggende kunnskap om slaktede dyrs patologi, 

— grunnleggende kunnskap om slaktede dyrs patologiske anatomi, 

— relevant kunnskap om TSE og andre viktige zoonoser og zoonotiske smittestoffer, og om viktige dyresyk-

dommer, 

— kunnskap om metoder og framgangsmåter for slakting, kontroll, tilberedning, innpakking, emballering og 

transport av ferskt kjøtt, 

— grunnleggende kunnskap i mikrobiologi, 

— kontroll ante mortem, 

— prøvetaking og analyse for Trichinella, 

— kontroll post mortem, 

— administrative oppgaver, 

— kunnskap om relevante lover og forskrifter, 

— framgangsmåte for prøvetaking, 

— sider ved bedrageri. 

ii) Praktisk del 

— identifisering av dyr, 

— kontroll av alder,  
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— kontroll og vurdering av slaktede dyr, 

— kontroll ante mortem i slakteriet, 

— kontroll post mortem i et slakteri eller viltbehandlingsanlegg, 

— prøvetaking og analyse for Trichinella, 

— identifisering av dyreart ved undersøkelse av typiske deler av dyret, 

— identifisering av deler av slaktede dyr der det har oppstått endringer, med kommentarer, 

— hygienekontroll, herunder revisjon av god hygienepraksis og HACCP-baserte framgangsmåter, 

— registrering av resultater av kontroller ante mortem, 

— prøvetaking, 

— kjøtts sporbarhet, 

— dokumentasjon, for eksempel evaluering av opplysninger om næringsmiddelkjeden og lesing av journaler. 

6. Vedkommende myndigheter kan beslutte å redusere opplæringen og prøvene med hensyn til 

a) den teoretiske delen dersom den offentlige kontrollteknikeren dokumenterer tilstrekkelig utdanning når det gjelder 

bestemte emner angitt i nr. 5 bokstav a) i) eller nr. 5 bokstav b) i) i dette kapittelet, 

b) den praktiske delen dersom den offentlige kontrollteknikeren dokumenterer tilstrekkelig arbeidserfaring når det gjelder 

bestemte emner angitt i nr. 5 bokstav a) ii) eller nr. 5 bokstav b) ii) i dette kapittelet. 

7. Den offentlige kontrollteknikeren skal være i stand til å samarbeide på tvers av faggrenser. 

8. Offentlige kontrollteknikere skal oppdatere sin kunnskap og følge utviklingen gjennom regelmessig videreutdanning og 

faglitteratur. Den offentlige kontrollteknikeren skal, når det er mulig, delta i videreutdanning hvert år. 

9. Dersom offentlige kontrollteknikere foretar bare prøvetaking og analyser i forbindelse med undersøkelser for Trichinella 

og mikrobiologiske kriterier, behøver vedkommende myndigheter imidlertid bare å sikre at de får hensiktsmessig 

opplæring for disse oppgavene. 

10. Prøvene for offentlige kontrollteknikere skal anerkjennes gjensidig mellom medlemsstatene når fagfolk beveger seg over 

landegrensene eller ønsker å etablere seg i en annen medlemsstat. I slike tilfeller skal prøvene begrenses til emner som er 

avgjørende for vern av menneskers og dyrs helse i arbeidsstaten, og som ikke inngår i prøvene i opprinnelsesstaten. 

KAPITTEL III 

PERSONALE UTPEKT AV VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

1. Vedkommende myndigheter kan bare utnevne personale som har gjennomgått opplæring og bestått en prøve i samsvar 

med kravene fastsatt i nr. 5 i dette kapittelet. 

2. Vedkommende myndigheter skal sørge for at prøven nevnt i nr. 1 holdes. For å kunne gå opp til en slik prøve skal 

kandidatene dokumentere at de har gjennomgått 

a) minst 500 timer opplæring, herunder minst 400 timer praktisk opplæring som dekker områdene nevnt i nr. 5, og 

b) all ytterligere opplæring som er nødvendig for at personale utpekt av vedkommende myndigheter skal være i stand til å 

utføre sine oppgaver på en kompetent måte. 

3. Den praktiske opplæringen nevnt i nr. 2 bokstav a) skal foregå i nedskjæringsanlegg under tilsyn av en offentlig veterinær. 

4. Opplæringen og prøvene skal særlig omfatte rødt kjøtt eller fjørfekjøtt. Personer som har gjennomgått den ene av disse to 

formene for opplæring og bestått prøven, behøver imidlertid bare å gjennomgå en avkortet opplæring for å bestå den andre 

prøven. Opplæringen og prøvene skal omfatte viltlevende vilt, oppdrettsvilt og haredyr når det er relevant. 
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5. Opplæringen av personale utpekt av vedkommende myndigheter skal omfatte, og prøvene skal bekrefte, kunnskap om 

følgende emner i forbindelse med nedskjæringsanlegg: 

i) Teoretisk del 

— bakgrunn knyttet til kjøttindustrien (organisering, produksjonsmetoder, internasjonale standarder for handel med 

næringsmidler samt nedskjæringsteknologi), 

— grundig kunnskap om hygiene og god hygienepraksis, særlig industrihygiene, nedskjærings- og lagringshygiene 

samt arbeidshygiene, 

— grundig kunnskap om HACCP og revisjon av HACCP-baserte framgangsmåter, 

— relevant kunnskap om TSE og andre viktige zoonoser og zoonotiske smittestoffer, 

— kunnskap om metoder og framgangsmåter for tilberedning, innpakking, emballering og transport av ferskt kjøtt, 

— grunnleggende kunnskap i mikrobiologi, 

— administrative oppgaver, 

— kunnskap om relevante lover og forskrifter, 

— framgangsmåte for prøvetaking, 

— sider ved bedrageri. 

ii) Praktisk del 

— kontroll og vurdering av slaktede dyr, 

— hygienekontroll, herunder revisjon av god hygienepraksis og HACCP-baserte framgangsmåter, 

— prøvetaking, 

— kjøtts sporbarhet, 

— dokumentasjon. 

6. Vedkommende myndigheter kan beslutte å redusere opplæringen og prøvene med hensyn til 

a) den teoretiske delen dersom personalet utpekt av vedkommende myndigheter dokumenterer tilstrekkelig utdanning når 

det gjelder bestemte emner angitt i nr. 5 i) i dette kapittelet, 

b) den praktiske delen dersom personalet utpekt av vedkommende myndigheter dokumenterer tilstrekkelig arbeids-

erfaring når det gjelder bestemte emner angitt i nr. 5 ii) i dette kapittelet. 

7. Personalet utpekt av vedkommende myndigheter skal være i stand til å samarbeide på tvers av faggrenser. 

8. Personalet utpekt av vedkommende myndigheter skal oppdatere sin kunnskap og følge utviklingen gjennom regelmessig 

videreutdanning og faglitteratur. Personalet utpekt av vedkommende myndigheter skal, når det er mulig, delta i videreut-

danning hvert år. 

9. Prøvene for annet personale utpekt av vedkommende myndigheter skal anerkjennes gjensidig mellom medlemsstatene når 

fagfolk beveger seg over landegrensene eller ønsker å etablere seg i en annen medlemsstat. I slike tilfeller skal prøvene 

begrenses til emner som er avgjørende for vern av menneskers og dyrs helse i arbeidsstaten, og som ikke inngår i prøvene i 

opprinnelsesstaten. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1313 

av 2. august 2019 

om godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 

og Bacillus subtilis NRRL B-50510 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og mindre utbredte arter av svin til slakt 

(innehaver av godkjenningen: Cargill Incorporated, representert ved Provimi Holding BV)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 og Bacillus subtilis NRRL  

B-50510. Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte 

forordning. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens 

NRRL B-50509 og Bacillus subtilis NRRL B-50510 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og mindre utbredte 

arter av svin til slakt. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 27. februar 2019(2) at 

preparatet av Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 og Bacillus 

subtilis NRRL B-50510 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen eller miljøet. Den 

fastslo videre at tilsetningsstoffet anses som potensielt luftveissensibiliserende, selv om det har lavt støvingspotensial, 

men at ingen konklusjon kan trekkes om hvorvidt tilsetningsstoffet virker sensibiliserende eller irriterende på hud eller 

øyne. Kommisjonen mener derfor at det bør treffes hensiktsmessige vernetiltak for å unngå skadevirkninger på 

menneskers helse, særlig for brukerne av tilsetningsstoffet. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet kan 

forbedre fôrfaktoren hos slaktesvin ved den anbefalte doseringen, og at denne konklusjonen kan utvides til også å 

omfatte mindre utbredte arter av svin til slakt. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking 

etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 5.8.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2020 av 30. april 2020 

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

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

(2) EFSA Journal 2019;17(3):5647. 

2020/EØS/84/04 
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5) Vurderingen av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 

og Bacillus subtilis NRRL B-50510 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorasta-

bilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1893 Cargill Incor-

porated, repre-

sentert ved 

Provimi 

Holding BV 

Bacillus amyloli-

quefaciens NRRL 

B-50508, Bacillus 

amyloliquefaciens 

NRRL B-50509 og 

Bacillus subtilis 

NRRL B-50510 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Bacillus amyloliquefaci-

ens NRRL B-50508, Bacillus 

amyloliquefaciens NRRL B-50509 

og Bacillus subtilis NRRL B-50510 

som inneholder minst: Bacillus spp. 

2,5 × 109 KDE/g (forhold 1:1:1) 

Pulverform 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige sporer av Bacillus 

amyloliquefaciens NRRL B-50508, 

Bacillus amyloliquefaciens NRRL 

B-50509 og Bacillus subtilis NRRL 

B-50510 

Analysemetode(1) 

Til identifisering: Pulsfeltgelelektro-

forese (PFGE) 

Til telling i tilsetningsstoffet, pre-

mikser og fôrvarer: Platesprednings-

metoden på trypton-soya-agar (EN 

15784) 

Slaktesvin 

Mindre utbredte 

arter av svin til 

slakt 

— 1,5 × 108 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis 

lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de drifts-

ansvarlige for fôrforetakene fast-

sette driftsrutiner og organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder ånde-

drettsvern og hudvern. 

25. august 

2029 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1315 

av 2. august 2019 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer (i 

drikkevann) til purker (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoffer i fôrvarer til purker. Søknaden inneholdt de opplysningene og 

dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av Enterococcus faecium 

DSM 7134 til bruk i drikkevann. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 23. januar 2019(2) at 

preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på 

dyrehelsen eller miljøet. Myndigheten fastslo imidlertid også at tilsetningsstoffet anses som hudsensibiliserende og 

sensibiliserende ved innånding. Kommisjonen mener derfor at det bør treffes hensiktsmessige vernetiltak for å unngå 

skadevirkninger på menneskers helse, særlig for brukerne av tilsetningsstoffet. Myndigheten konkluderte også med at 

tilsetningsstoffet brukt i drikkevann har potensial til å forbedre de avlstekniske parametrene for purker. Myndigheten 

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

rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

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

forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorasta-

bilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer som fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 5.8.2019, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2020 av 30. april 2020 

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

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

(2) EFSA Journal 2019;17(2):5612. 

2020/EØS/84/05 



Nr. 84/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.12.2020 

 

Artikkel 2 

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. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE / l drikkevann 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1841 Lactosan 

Starterkulturen 

GmbH & Co 

Enterococcus 

faecium DSM 

7134 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Enterococcus faecium DSM 

7134 som inneholder minst: Pulver: 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Enterococcus 

faecium DSM 7134 

Analysemetode(1) 

Til telling: platespredningsmetoden med 

bruk av galle-eskulin-azid-agar (EN 

15788) 

Til identifikasjon: Pulsfeltgelelekt-

roforese (PFGE) 

Purker — 2,5 × 108 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern og hansker. 

3. Ved anvendelse av tilsetningsstoffet 

i drikkevann skal det sikres at 

tilsetningsstoffet spres på en ensartet 

måte. 

25. august 

2029 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1324 

av 5. august 2019 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis LMG S-27588 som tilsetningsstoff 

i fôrvarer til slaktekyllinger, livkyllinger, slaktekalkuner, kalkuner som fôres opp for avl, mindre utbredte arter av 

fjørfe til slakt, som fôres opp for eggproduksjon eller for avl, avvente smågriser, slaktesvin og mindre utbredte arter av 

svin (innehaver av godkjenningen: Puratos)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-27588). Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene 

som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Bacillus subtilis LMG S-27588 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger, livkyllinger, 

slaktekalkuner, kalkuner som fôres opp for avl, mindre utbredte arter av fjørfe til slakt, som fôres opp for eggproduksjon 

eller for avl, avvente smågriser, slaktesvin og mindre utbredte arter av svin. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 6. juli 2017(2) 

og 23. januar 2019(3) med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis LMG S-27588 under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrehelsen, forbrukernes sikkerhet eller miljøet. Den fastslo videre 

at tilsetningsstoffet anses som potensielt luftveissensibiliserende, og at ingen konklusjon kunne trekkes om 

tilsetningsstoffets potensial for hudsensibilisering. Kommisjonen mener derfor at det bør treffes hensiktsmessige 

vernetiltak for å unngå skadevirkninger på menneskers helse, særlig for brukerne av tilsetningsstoffet. Myndigheten 

konkluderte også med at tilsetningsstoffet bedret de avlstekniske egenskapene hos slaktekyllinger, slaktekalkuner og 

kalkuner som fôres opp for avl, avvente smågriser og slaktesvin. Myndigheten anså at disse konklusjonene kan 

ekstrapoleres til livkyllinger og mindre utbredte arter av fjørfe og av svin (avvente og til slakt). Myndigheten anser ikke 

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

om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis LMG S -27588 viser at vilkårene for 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 6.8.2019, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2020 av 30. april 2020 

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

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

(2) EFSA Journal 2017;15(7):4941. 

(3) EFSA Journal 2019;17(2):5609, EFSA Journal 2019;17(2):5610. 

2020/EØS/84/06 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

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

Artikkel 2 

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 5. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a30 Puratos Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase fram-

stilt av Bacillus subtilis LMG S-27588 

med en aktivitet på minst: 500 ADXU1/g 

Fast form og flytende form. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Bacillus subtilis LMG S-27588 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av endo-1,4-

betaxylanase i tilsetningsstoffet: 

— Kolorimetrisk metode med måling av 

mengden reduserende sukker som 

frigis gjennom den virkningen endo-

1,4-betaxylanase har på bjørkexylan-

substrat i nærvær av 3,5-dinitrosa-

lisylsyre (DNS). 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten til 

endo-1,4-betaxylanase i premikser og 

fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode som måler det 

vannløselige fargestoffet som frigis 

ved hjelp av endo-1,4-betaxylanase 

fra arabinoxylansubstrater kryssbun-

det med azurin. 

Slaktekyllinger eller 

livkyllinger 

Slaktekalkuner eller 

kalkuner som fôres opp 

for avl 

Mindre utbredte arter av 

fjørfe til slakt eller som 

fôres opp for 

eggproduksjon eller for 

avl 

— 100 

ADXU 

— 1. I bruksanvisningen for tilset-

ningsstoffet og premiksene angis 

lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fast-

sette driftsrutiner og organisa-

toriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og premik-

sene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedretts-

vern og hudvern. 

26. august 

2029 

Avvente smågriser 

Slaktesvin 

Mindre utbredte arter av 

svin til slakt 

(1) En ADXU er den mengden enzym som frigir 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalent) per minutt fra xylan fra bøk ved pH 6,0 og 70 °C. 

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

 



10.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/35 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/106 

av 23. januar 2020 

om godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

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

nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av natriumformiat som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 30. april 2015(2) 

og 26. februar 2019(3) med at natriumformiat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på 

dyrehelsen, forbrukernes sikkerhet eller miljøet. Den konkluderte også med at stoffet er svakt irriterende for øynene og 

hudsensibiliserende. Ettersom eksponering for natriumformiat gjennom innånding anses å utgjøre en risiko for 

ubeskyttede arbeidstakere som håndterer tilsetningsstoffet, bør det dessuten av forsiktighetshensyn anses som irriterende 

for luftveiene. Kommisjonen mener derfor at det bør treffes hensiktsmessige vernetiltak for å unngå skadevirkninger på 

menneskers helse, særlig for brukerne av tilsetningsstoffet. Myndigheten konkluderte også med at flytende 

natriumformiat potensielt kan være effektivt som hygieneforbedrende middel i fôrvarer. Myndigheten anser ikke at det 

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

analysemetodene for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av natriumformiat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av natriumformiat bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «hygieneforbedrende 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 24.1.2020, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2020 av 30. april 2020 

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

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

(2) EFSA Journal 2015; 13(5):4113. 

(3) EFSA Journal 2019; 17(3):5645. 

2020/EØS/84/07 
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Artikkel 2 

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. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg maursyre per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Teknologiske tilsetningsstoffer: hygieneforbedrende midler 

1k237 Natriumformiat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Flytende form 

≥ 15 % natriumformiat 

≤ 75 % maursyre 

≤ 25 % vann 

Alle 

dyrearter 

unntatt 

svin 

— — 10 000 

(maursyre-

ekvivalent) 

1. Bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen skal angi 

lagringsvilkårene. 

2. Blandingen av forskjellige kilder 

til maursyre skal ikke overstige 

det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de drifts-

ansvarlige for fôrforetakene fast-

sette driftsrutiner og organisa-

toriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum 

ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

13. februar 2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natriumformiat ≥ 15 % (flytende form) 

Maursyre ≤ 75 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Svin — — 12 000 

(maursyre-

ekvivalent) 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natrium i fôr-

tilsetningsstoffer: EN ISO 6869: 

atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

eller EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektrometri 

(ICP-AES). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

formiat i fôrtilsetningsstoffer: EN 

15909 reversfase-høytrykksvæske-

kromatografi kombinert med UV-

deteksjon (RP-HPLC-UV). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

formiat i premikser og fôrvarer: 

Ioneeksklusjons-høytrykksvæske-

kromatografi med UV-deteksjon eller 

brytningsindeksdeteksjon (HPLC-

UV/RI) eller ionekromatografi med 

elektrisk konduktivitetsdeteksjon (IC-

ECD). 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/107 

av 23. januar 2020 

om godkjenning av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer til hund, katt og prydfisk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsatt at 

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

2) Ponceau 4R ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

prydfisker, i gruppen «fargestoffer, herunder pigmenter», under overskriften «andre fargestoffer». Det ble også godkjent 

uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder og katter, i gruppen «fargestoffer, herunder pigmenter», 

under overskriften «fargestoffer som i henhold til fellesskapsbestemmelser er tillatt til farging av næringsmidler». 

Tilsetningsstoffet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt i samsvar 

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

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

inngitt en søknad om ny vurdering av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer til prydfisker og til hunder og katter. 

Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og 

funksjonsgruppen «fargestoffer». Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 6. mars 2018(3) 

med at ponceau 4R under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrehelsen. Den konkluderte også 

med at eksponering for tilsetningsstoffet gjennom innånding anses som farlig for brukeren, og at det ikke kunne fastslås 

om det potensielt kan irritere hud eller øyne, eller om det er hudsensibiliserende. Kommisjonen mener derfor at det bør 

treffes hensiktsmessige vernetiltak for å unngå skadevirkninger på menneskers helse, særlig for brukerne av 

tilsetningsstoffet. I samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008(4) er det i fase I av miljørisikovurderingen 

fastsatt at det ikke kreves ytterligere vurdering av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer til dyr som ikke er bestemt 

til næringsmiddelproduksjon, ettersom det er usannsynlig at stoffet vil ha noen vesentlig miljøvirkning i henhold til 

ovennevnte uttalelse fra Myndigheten, som ikke fant noe vitenskapelig grunnlag for bekymring. Myndigheten uttalte 

også at det for dette tilsetningsstoffet, som også er godkjent for bruk i næringsmidler, der det har samme funksjon som i 

fôr, muligens ikke ville være nødvendig med ytterligere dokumentasjon av virkningen. Gitt det store utvalget av ulike 

fôrvarer ba Myndigheten likevel om slik ytterligere dokumentasjon. Søkeren dokumenterte virkningen av 50 mg/kg i en 

typisk fôrmatrise, men opplyste også at lavere nivåer kan brukes i andre matriser (fargen på kjæledyrfôr kan variere fra 

nesten hvit til mørk brun), særlig i lyse matriser (søkeren framla noen bevis for lavere nivåer i dokumentasjonen). 

Ettersom Myndighetens anbefalte øvre grenseverdier for dette tilsetningsstoffet tilsvarer de godkjente øvre 

grenseverdiene i ulike næringsmidler, anså Kommisjonen at stoffets virkning er tilstrekkelig dokumentert. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet også 

rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 24.1.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2020 av 30. april 2020 

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

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

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

(3) EFSA Journal 2018; 16(3):5222. 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 av 25. april 2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 
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5) Vurderingen av ponceau 4R viser at vilkårene for godkjenning som er fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordningen. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av stoffet må få øyeblikkelig 

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

godkjenningen medfører. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fargestoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 13. august 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 13. februar 2020, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 13. februar 2022 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 13. februar 2020, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

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. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fargestoffer. i) stoffer som gir fôrvarer farge eller gir dem den opprinnelige fargen tilbake 

2a124 Ponceau 

4R 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Ponceau 4R beskrevet som natriumsaltet, som er 

hovedbestanddelen. 

Fast form (pulver eller granuler) 

Katter — — 31 1. Bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen skal angi lagringsvilkå-

rene og stabiliteten ved varmebe-

handling. 

2. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

øye-, hud-, munn- og åndedrettsvern. 

13. februar 

2030 

Karakterisering av det aktive stoffet i form av 

natriumsaltet 

Ponceau 4R består hovedsakelig av trinatrium-2-hydroksy-

1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat og andre 

fargestoffer samt natriumklorid og/eller natriumsulfat som 

de viktigste ufargede bestanddelene. 

Kalsium- og kaliumsaltene er også tillatt. 

Kjemisk formel: C20H11N2O10S3Na3 

Fast form (pulver eller granuler) framstilt ved kjemisk 

syntese 

CAS-nr.: 2611-82-7 

Renhetskriterier 

— Fargestoffer totalt, beregnet som natriumsaltet: ≥ 80 % 

(analyse). 

— Andre fargestoffer: ≤ 1 %. 

— Andre organiske stoffer enn fargestoffer: ≤ 0,5 %. 

— Ikke-sulfonerte primære aromatiske aminer (beregnet 

som anilin): ≤ 0,01 %. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde fargestoffer i ponceau 

4R i fôrtilsetningen: 

Spektrofotometri ved 505 nm og titrering med titanklorid 

som beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 

med henvisning til «FAO JECFA Combined Compendium 

for Food Additive Specifications (Analytical methods Vol. 

4)» og monograf nr. 11 (2011), «Ponceau 4R». 

Til mengdebestemmelse av ponceau 4R i fôrvarer: 

Hunder — — 37 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

  Høytrykksvæskekromatografi kombinert med tandem-

massespektrometri (LC-MS/MS) 

      

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fargestoffer. iii) stoffer som har positiv virkning på fargen på prydfisker eller prydfugler 

2a124 Ponceau 

4R 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Ponceau 4R beskrevet som natriumsaltet, som er hoved-

bestanddelen. 

Fast form (pulver eller granuler) 

Prydfisker — — 137 1. Bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen skal angi lagringsvil-

kårene og stabiliteten ved varmebe-

handling. 

2. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

øye-, hud-, munn- og åndedrettsvern. 

13. februar 

2030 

Karakterisering av det aktive stoffet i form av 

natriumsaltet 

Ponceau 4R består hovedsakelig av trinatrium-2-hydroksy-

1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat og andre 

fargestoffer samt natriumklorid og/eller natriumsulfat som 

de viktigste ufargede bestanddelene. 

Kalsium- og kaliumsaltene er også tillatt. 

Kjemisk formel: C20H11N2O10S3Na3 

Fast form (pulver eller granuler) framstilt ved kjemisk 

syntese 

CAS-nr.: 2611-82-7 

Renhetskriterier 

— Fargestoffer totalt, beregnet som natriumsaltet: ≥ 80 % 

(analyse). 

— Andre fargestoffer: ≤ 1 %. 

— Andre organiske stoffer enn fargestoffer: ≤ 0,5 %. 

— Ikke-sulfonerte primære aromatiske aminer (beregnet 

som anilin): ≤ 0,01 %. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde fargestoffer i ponceau 

4R i fôrtilsetningen: 

Spektrofotometri ved 505 nm og titrering med titanklorid 

som beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 

med henvisning til «FAO JECFA Combined Compendium 

for Food Additive Specifications (Analytical methods Vol. 

4)» og monograf nr. 11 (2011), «Ponceau 4R». 

Til mengdebestemmelse av ponceau 4R i fôrvarer: 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

  Høytrykksvæskekromatografi kombinert med tandem-

massespektrometri (LC-MS/MS) 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1559 

av 16. september 2019 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 

grenseverdier for rester av cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/ 

414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion er fastsatt i del A i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder cyflufenamid, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en 

grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). 

Den foreslo å endre definisjonen av restmengde for produkter av animalsk opprinnelse. Den anbefalte å senke de øvre 

grenseverdiene for sylteagurk og rug. For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde de gjeldende øvre 

grenseverdiene. Når det gjelder øvre grenseverdier for mais, hirse, ris, sorghum, hvete, fjørfe (muskler, fett og lever) og 

fugleegg, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må 

vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for 

nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av 

Myndigheten. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

3) Når det gjelder fenbukonazol, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å 

senke de øvre grenseverdiene for grapefrukt, appelsiner, mandler, paranøtter, kasjunøtter, kastanjer, kokosnøtter, 

hasselnøtter, macadamianøtter, pekannøtter, pinjekjerner, pistasienøtter, valnøtter og blåbær. For andre produkter 

anbefalte Myndigheten å heve eller beholde de gjeldende øvre grenseverdiene. Når det gjelder øvre grenseverdier for 

aprikoser, ferskener, plommer, slangeagurker, sylteagurker, mandelgresskar, meloner, gresskar og vannmeloner, 

konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 17.9.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2020 av 30. april 2020 

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

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(10):5416. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(8):5399. 
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produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, 

idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

4) Når det gjelder flukvinkonazol, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(4). Myndigheten konkluderte med at ingen bruksområder eller 

importtoleranser for flukvinkonazol for tiden er godkjent i Unionen, og at det ikke foreligger øvre Codex-grenseverdier 

(CXL) for dette aktive stoffet. Rester av flukvinkonazol forventes derfor ikke å forekomme i vegetabilske eller 

animalske produkter. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør den øvre grenseverdien for 

flukvinkonazol i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

5) Når det gjelder tembotrion, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Den anbefalte å senke de øvre grenseverdiene for svin (lever, nyrer), 

storfe (lever, nyrer) og dyr av hestefamilien (lever, nyrer). For andre produkter anbefalte Myndigheten å heve eller 

beholde de gjeldende øvre grenseverdiene. Når det gjelder øvre grenseverdier for sukkermais og fruktkrydder, 

konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, 

idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

6) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør de øvre grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller 

til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

7) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

8) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

9) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handels-

organisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

11) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før de øvre grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

12) Før de endrede øvre grenseverdiene for restmengder trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av 

endringen av de øvre grenseverdiene. 

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 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(9):5409. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018;16(9):5417. 
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Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 7. april 2020. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 7. april 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 16. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II tilføyes følgende kolonner for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   0,01(*) 0,02(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*)    

0110010 Grapefrukt  0,7(+)   

0110020 Appelsiner  0,9(+)   

0110030 Sitroner  1(+)   

0110040 Limetter  1(+)   

0110050 Mandariner  0,5(+)   

0110990 Andre (2)  0,5   

0120000 Nøtter 0,01(*) 0,01(*)   

0120010 Mandler  (+)   

0120020 Paranøtter  (+)   

0120030 Kasjunøtter  (+)   

0120040 Kastanjer  (+)   

0120050 Kokosnøtter  (+)   

0120060 Hasselnøtter  (+)   

0120070 Macadamianøtter  (+)   

0120080 Pekannøtter  (+)   

0120090 Pinjekjerner  (+)   

0120100 Pistasienøtter  (+)   

0120110 Valnøtter  (+)   

0120990 Andre (2)     

0130000 Kjernefrukter 0,06 0,5   

0130010 Epler  (+)   

0130020 Pærer  (+)   

0130030 Kveder  (+)   

0130040 Mispel  (+)   

0130050 Japansk mispel  (+)   

0130990 Andre (2)     
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0140000 Steinfrukter     

0140010 Aprikoser 0,06 0,6(+)   

0140020 Kirsebær (søte) 0,1 1(+)   

0140030 Ferskener 0,06 0,6(+)   

0140040 Plommer 0,07 0,6(+)   

0140990 Andre (2) 0,06 0,6   

0150000 Bær og små frukter     

0151000 a) druer 0,2 1,5   

0151010 Borddruer  (+)   

0151020 Vindruer  (+)   

0152000 b) jordbær 0,04 0,01(*)   

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*) 0,01(*)   

0153010 Bjørnebær     

0153020 Blåbringebær     

0153030 Bringebær (røde og gule)     

0153990 Andre (2)     

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*)    

0154010 Blåbær  0,5(+)   

0154020 Tranebær  1(+)   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,01(*)   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  0,01(*)   

0154050 Nyper  0,01(*)   

0154060 Morbær (svart og hvit)  0,01(*)   

0154070 Azarolhagtorn  0,01(*)   

0154080 Hyllebær  0,01(*)   

0154990 Andre (2)  0,01(*)   

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*)    

0161000 a) spiselig skall  0,01(*)   

0161010 Dadler     

0161020 Fikener     

0161030 Bordoliven     

0161040 Kumquat     

0161050 Stjernefrukt     

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon     

0161070 Jambolan     

0161990 Andre (2)     

0162000 b) uspiselig skall, små  0,01(*)   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)     

0162020 Litchi/litchiplommer     

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja     

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter     

0162050 Stjerneepler     

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki     

0162990 Andre (2)     
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0163000 c) uspiselig skall, store     

0163010 Avokadoer  0,01(*)   

0163020 Bananer  0,05(+)   

0163030 Mango  0,01(*)   

0163040 Papaya  0,01(*)   

0163050 Granatepler  0,01(*)   

0163060 Cherimoya  0,01(*)   

0163070 Guava  0,01(*)   

0163080 Ananas  0,01(*)   

0163090 Brødfrukter  0,01(*)   

0163100 Durian  0,01(*)   

0163110 Surannona/guanabana  0,01(*)   

0163990 Andre (2)  0,01(*)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE     

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0211000 a) poteter     

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster     

0212010 Kassava     

0212020 Søtpoteter     

0212030 Jams     

0212040 Arrowrot     

0212990 Andre (2)     

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete     

0213010 Rødbeter     

0213020 Gulrøtter     

0213030 Knollselleri     

0213040 Pepperrot     

0213050 Jordskokk     

0213060 Pastinakk     

0213070 Rotpersille     

0213080 Reddiker     

0213090 Havrerot     

0213100 Kålrot     

0213110 Neper     

0213990 Andre (2)     

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0220010 Hvitløk     

0220020 Kepaløk     

0220030 Sjalottløk     

0220040 Pipeløk/vårløk     

0220990 Andre (2)     

0230000 Fruktbærende grønnsaker   0,01(*)  

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae    0,02(*) 

0231010 Tomater 0,04 0,01(*)   

0231020 Grønnsakpaprika 0,06 0,6(+)   
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0231030 Auberginer/eggplanter 0,02(*) 0,01(*)   

0231040 Okra 0,01(*) 0,01(*)   

0231990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*)   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,05 0,3  0,02(*) 

0232010 Slangeagurker  (+)   

0232020 Sylteagurker  (+)   

0232030 Mandelgresskar  (+)   

0232990 Andre (2)     

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,05 0,3  0,02(*) 

0233010 Meloner  (+)   

0233020 Kjempegresskar  (+)   

0233030 Vannmeloner  (+)   

0233990 Andre (2)     

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*)  0,05(+) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0241000 a) blomsterkål     

0241010 Brokkoli     

0241020 Blomkål     

0241990 Andre (2)     

0242000 b) hodekål     

0242010 Rosenkål     

0242020 Hodekål     

0242990 Andre (2)     

0243000 c) bladkål     

0243010 Kinakål/pe-tsai     

0243020 Grønnkål     

0243990 Andre (2)     

0244000 d) knutekål     

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster     

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0251010 Vårsalat     

0251020 Salat     

0251030 Bredbladet endiv     

0251040 Karse og andre spirer og skudd     

0251050 Vårkarse     

0251060 Salatsennep/rucola     

0251070 Sareptasennep     

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)     

0251990 Andre (2)     

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0252010 Spinat     

0252020 Portulakk     
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0252030 Mangold/bladbete     

0252990 Andre (2)     

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,04(*) 

0256010 Kjørvel     

0256020 Gressløk     

0256030 Snittselleri     

0256040 Persille     

0256050 Salvie     

0256060 Rosmarin     

0256070 Timian     

0256080 Basilikum og spiselige blomster     

0256090 Laurbærblad     

0256100 Estragon     

0256990 Andre (2)     

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg)     

0260020 Bønner (uten belg)     

0260030 Erter (med belg)     

0260040 Erter (uten belg)     

0260050 Linser     

0260990 Andre (2)     

0270000 Stengelgrønnsaker  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0270010 Asparges 0,01(*)    

0270020 Kardon 0,01(*)    

0270030 Stilkselleri 0,01(*)    

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*)    

0270050 Artisjokker 0,04    

0270060 Purre 0,01(*)    

0270070 Rabarbra 0,01(*)    

0270080 Bambusskudd 0,01(*)    

0270090 Palmehjerter 0,01(*)    

0270990 Andre (2) 0,01(*)    

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp     

0280020 Viltvoksende sopp     

0280990 Mose og lav     

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner     

0300020 Linser     

0300030 Erter     
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0300040 Lupiner/lupinbønner     

0300990 Andre (2)     

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø     

0401010 Linfrø  0,01(*)   

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,1(+)   

0401030 Valmuefrø  0,01(*)   

0401040 Sesamfrø  0,01(*)   

0401050 Solsikkefrø  0,05(+)   

0401060 Rapsfrø  0,05(+)   

0401070 Soyabønner  0,01(*)   

0401080 Sennepsfrø  0,01(*)   

0401090 Bomullsfrø  0,01(*)   

0401100 Gresskarfrø  0,01(*)   

0401110 Saflorfrø  0,01(*)   

0401120 Agurkurtfrø  0,01(*)   

0401130 Oljedodrefrø  0,01(*)   

0401140 Hampefrø  0,01(*)   

0401150 Ricinus  0,01(*)   

0401990 Andre (2)  0,01(*)   

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje     

0402020 Oljepalmefrø     

0402030 Oljepalmefrukter     

0402040 Kapok     

0402990 Andre (2)     

0500000 KORN   0,01(*) 0,02(*) 

0500010 Bygg 0,1 0,2(+)   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,1 0,01(*)   

0500030 Mais 0,01(*) 0,01(*)   

0500040 Hirse 0,01(*) 0,01(*)   

0500050 Havre 0,1 0,01(*)   

0500060 Ris 0,01(*) 0,01(*)   

0500070 Rug 0,04 0,1(+)   

0500080 Sorghum 0,01(*) 0,01(*)   

0500090 Hvete 0,04(+) 0,1(+)   

0500990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*)   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0610000 Te     

0620000 Kaffebønner     

0630000 Urtete fra     

0631000 a) blomster     

0631010 Kamille     

0631020 Jamaicahibisk/roselle     

0631030 Rose     



Nr. 84/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.12.2020 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0631040 Jasmin     

0631050 Lind     

0631990 Andre (2)     

0632000 b) blader og urter     

0632010 Jordbær     

0632020 Rooibos     

0632030 Maté     

0632990 Andre (2)     

0633000 c) røtter     

0633010 Vendelrot     

0633020 Ginseng     

0633990 Andre (2)     

0639000 d) andre deler av planten     

0640000 Kakaobønner     

0650000 Johannesbrød     

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0800000 KRYDDER     

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810010 Anis/anisfrø     

0810020 Svartkarve     

0810030 Hageselleri     

0810040 Koriander     

0810050 Spisskummen     

0810060 Dill     

0810070 Fennikel     

0810080 Bukkhornkløver     

0810090 Muskatnøtt     

0810990 Andre (2)     

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde     

0820020 Sichuanpepper     

0820030 Karve     

0820040 Kardemomme     

0820050 Einebær     

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)     

0820070 Vanilje     

0820080 Tamarind     

0820990 Andre (2)     

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel     

0830990 Andre (2)     
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler     

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (11)     

0840990 Andre (2) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik     

0850020 Kapers     

0850990 Andre (2)     

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860010 Safran     

0860990 Andre (2)     

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre (2)     

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter     

0900020 Sukkerrør     

0900030 Sikorirøtter     

0900990 Andre (2)     

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR     

1010000 Produkter av 0,02(*)  0,01(*)  

1011000 a) svin     

1011010 Muskler  0,05(*)  0,01(*) 

1011020 Fett  0,05(*)  0,01(*) 

1011030 Lever  0,1(+)  0,015 

1011040 Nyrer  0,1(+)  0,015 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,1(+)  0,015 

1011990 Andre (2)  0,05(*)  0,01(*) 

1012000 b) storfe     

1012010 Muskler  0,05(*)  0,01(*) 

1012020 Fett  0,05(*)  0,01(*) 

1012030 Lever  0,1(+)  0,05 

1012040 Nyrer  0,1(+)  0,02 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,1(+)  0,05 

1012990 Andre (2)  0,05(*)  0,01(*) 

1013000 c) sau    0,01(*) 

1013010 Muskler  0,05(*)   

1013020 Fett  0,05(*)   

1013030 Lever  0,1(+)   
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1013040 Nyrer  0,1(+)   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,1(+)   

1013990 Andre (2)  0,05(*)   

1014000 d) geit    0,01(*) 

1014010 Muskler  0,05(*)   

1014020 Fett  0,05(*)   

1014030 Lever  0,1(+)   

1014040 Nyrer  0,1(+)   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,1(+)   

1014990 Andre (2)  0,05(*)   

1015000 e) dyr av hestefamilien     

1015010 Muskler  0,05(*)  0,01(*) 

1015020 Fett  0,05(*)  0,01(*) 

1015030 Lever  0,1(+)  0,05 

1015040 Nyrer  0,1(+)  0,02 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,1(+)  0,05 

1015990 Andre (2)  0,05(*)  0,01(*) 

1016000 f) fjørfe  0,05(*)  0,01(*) 

1016010 Muskler     

1016020 Fett     

1016030 Lever     

1016040 Nyrer     

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     

1016990 Andre (2)     

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    0,01(*) 

1017010 Muskler  0,05(*)   

1017020 Fett  0,05(*)   

1017030 Lever  0,1(+)   

1017040 Nyrer  0,1(+)   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,1(+)   

1017990 Andre (2)  0,05(*)   

1020000 Melk 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe     

1020020 Sau     

1020030 Geit     

1020040 Hest     

1020990 Andre (2)     

1030000 Fugleegg 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre (2)     
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1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, 

FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA 

SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

    

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM 

UTELUKKENDE BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

    

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)     

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Fettløselig 

Cyflufenamid (summen av cyflufenamid (Z-isomer) og dets E-isomer, uttrykt som cyflufenamid)(A)(R) 

(A) Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandardene for E-isomeren og for metabolitten 149-F1 ikke er 

kommersielt tilgjengelige. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt 

referansestandardene nevnt i første punktum er tilgjengelig på markedet innen 17. september 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

referansestandardene mangler. 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Cyflufenamid – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av cyflufenamid (Z-isomer), dets E-isomer og metabolitten 149-F1, uttrykt 

som cyflufenamid 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om fôringsundersøkelser for fjørfe mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 17. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500090 Hvete 

Fenbukonazol (summen av beslektede enantiomer) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitter av triazolderivater mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 17. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Limetter 

0110050 Mandariner 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120040 Kastanjer 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

0130010 Epler 
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0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler, herunder 

opplysninger om metabolitter av triazolderivater. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitter av triazolderivater mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 17. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler, herunder 

opplysninger om metabolitter av triazolderivater. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitter av triazolderivater mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 17. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær 

0163020 Bananer 

0231020 Grønnsakpaprika 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler, herunder 

opplysninger om metabolitter av triazolderivater. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitter av triazolderivater mangler. 

Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 17. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 

0401050 Solsikkefrø 

0401060 Rapsfrø 

0500010 Bygg 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012030 Lever 
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1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

Tembotrion (summen av morstoffet tembotrion (AE 0172747) og dets metabolitt M5 (4,6-dihydroksytembotrion), uttrykt som 

tembotrion)(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Tembotrion – kode 1000000 unntatt 1040000: Metabolitt M5 (dihydroksy-tembotrion) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 17. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0234000 (d) sukkermais» 
 

2) I del A i vedlegg III utgår kolonnene for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/446 

av 19. mars 2019 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produkter importert fra en tredjestat kan bringes i omsetning i Unionen som økologiske dersom de omfattes av et 

kontrollsertifikat som er utstedt av vedkommende myndigheter, kontrollmyndigheter eller kontrollorganer i en anerkjent 

tredjestat eller av en anerkjent kontrollmyndighet eller et anerkjent kontrollorgan. I samsvar med tiltak 12 i handlings-

planen for framtidens økologiske produksjon i Den europeiske union(2) har Kommisjonen utviklet et system for 

elektronisk sertifisering ved import av økologiske produkter, som en integrert modul i det elektroniske systemet 

TRACES (Trade Control and Expert System) fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/24/EF(3). For at det elektroniske 

sertifiseringssystemet skal fungere bedre, bør det kvalifiserte elektroniske seglet brukes i TRACES til påtegningen av 

kontrollsertifikater i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(4). 

2) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over tredjestater hvis produksjonssystemer og 

kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

3) Ifølge opplysninger fra Australia er internettadressen til vedkommende myndighet endret. Dessuten er navnene på 

kontrollorganene «Australian Certified Organic Pty. Ltd» og «NASAA Certified Organic (NCO)» endret. 

4) Ifølge opplysninger fra Chile er «ARGENCERT» ikke anerkjent av chilenske myndigheter som kontrollorgan og bør 

derfor strykes fra listen. Navnet «BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA» er endret. 

5) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer med 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 

6) «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» har informert Kommisjonen om adresse-

endring. 

7) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CCPB Srl» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori A til å omfatte Benin, Elfenbenskysten og Togo, for produktkategori D til å omfatte 

Vietnam og for produktkategori D og E til å omfatte Seychellene og Hongkong.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2019, s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2020 av 30. april 2020 

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

(1) EUT L 189 av 20.7. 2007, s. 1. 

(2) COM(2014) 179 endelig utgave. 

(3) Kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 30. desember 2002 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (EFT L 8 av 

14.1.2003, s. 44). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 
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8) Kommisjonen har undersøkt mistanker om uregelmessigheter i forbindelse med flere partier av produkter fra 

Kasakhstan, Moldova, Russland, Tyrkia og De forente arabiske emirater som var blitt sertifisert som økologiske av 

«Control Union Certifications». «Control Union Certifications» har ikke gitt rettidige og overbevisende svar på 

Kommisjonens ulike anmodninger om opplysninger. Dessuten har «Control Union Certifications» ikke kunnet påvise 

disse produktenes sporbarhet og økologiske status. Videre har «Control Union Certifications» utstedt et kontroll-

sertifikat for produkter som tidligere var nedjustert til konvensjonelle av vedkommende myndigheter i en medlemsstat 

på grunn av rester av plantevernmidler. Kommisjonen har derfor besluttet å tilbakekalle anerkjennelsen av «Control 

Union Certifications» i henhold til artikkel 12 nr. 2 første ledd bokstav c), d) og f) i forordning (EF) nr. 1235/2008 for 

alle produktkategorier med hensyn til Kasakhstan, Moldova, Russland, Tyrkia og De forente arabiske emirater. Som 

følge av dette bør postene som gjelder «Control Union Certifications» for disse statene, strykes fra listen over anerkjente 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

9) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecocert SA» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av 

de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori D til å omfatte Kosovo. 

10) Kommisjonen har mottatt en anmodning fra «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as 

Quality Certification Services (QCS)» om endring av adresse. 

11) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «IBD Certificações Ltda» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Colombia, Ecuador og Peru. 

12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organización Internacional Agropecuaria» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Russland og for produktkategori E til 

å omfatte Argentina. 

13) «Organska Kontrola» og «Quality Assurance International» har underrettet Kommisjonen om at de har endret adresse. 

14) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/39(5), viser feilaktig til 

«Letis S.A» som et anerkjent kontrollorgan for produktkategori B med hensyn til Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Den dominikanske republikk, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador. Feilen må rettes. 

15) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/39, viser også feilaktig 

til «Organic Control System» som et anerkjent kontrollorgan for produktkategori E med hensyn til Republikken Nord-

Makedonia. Også denne feilen må rettes. 

16) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes. 

17) Slettingen av anerkjennelsen av «Letis S.A» for produktkategori B med hensyn til Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Den dominikanske republikk, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador og slettingen av anerkjennelsen av 

«Organic Control System» for produktkategori E med hensyn til Republikken Nord-Makedonia bør gjelde med 

tilbakevirkende kraft fra ikrafttredelsesdatoen for gjennomføringsforordning (EU) 2019/39. 

18) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/39 av 10. januar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater (EUT L 9 av 11.1.2019, s. 106). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer og rettinger: 

1) Artikkel 13 nr. 2 annet ledd skal lyde: 

«Originaleksemplaret av kontrollsertifikatet skal være en utskrevet og undertegnet kopi av det utfylte elektroniske 

sertifikatet i TRACES eller et kontrollsertifikat signert i TRACES med et kvalifisert elektronisk segl som definert i artikkel 

3 nr. 27 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og 

tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 

av 28.8.2014, s. 73).» 

2) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

3) Vedlegg IV endres og rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Nr. 7 og 8 i vedlegg II får anvendelse fra 31. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 19. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for Australia gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4 skal internettadressen lyde: «http://www.agriculture.gov.au/» 

b) I nr. 5 skal radene for kodenummer AU-BIO-001 og AU-BIO-004 lyde: 

«AU-BIO-001 ACO Certification Ltd www.aco.net.au 

AU-BIO-004 NASAA Certified Organic www.nasaa.com.au» 

2) I posten for Chile gjøres følgende endringer i nr. 5: 

a) Raden for kodenummer CL-BIO-004 utgår. 

b) Raden for kodenummer CL-BIO-010 skal lyde: 

«CL-BIO-010 BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA https://www.bioaudita.cl» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer og rettinger: 

 1) I posten for «Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Tyrkia» 

 2) I nr. 3 i posten for «CCPB Srl» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«BJ-BIO-102 Benin x — — — — — 

CI-BIO-102 Elfenbenskysten x — — — — — 

HK-BIO-102 Hongkong — — — x x — 

SC-BIO-102 Seychellene — — — x x — 

TG-BIO-102 Togo x — — — — — 

VN-BIO-102 Vietnam — — — x — —» 

 3) I nr. 3 i posten for «Control Union Certifications» utgår følgende rader: 

«AE-BIO-149 De forente arabiske emirater x x x x x x 

KZ-BIO-149 Kasakhstan x x x x x x 

MD-BIO-149 Moldova x x x x x x 

RU-BIO-149 Russland x x x x x x 

TR-BIO-149 Tyrkia x x x x x x» 

 4) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» innsettes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«XK-BIO-154 Kosovo — — — x — —» 

 5) I posten for «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services 

(QCS)» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, De forente stater» 

 6) I nr. 3 i posten for «IBD Certificações Ltda» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«CO-BIO-122 Colombia x — — x — — 

EC-BIO-122 Ecuador x — — x — — 

PE-BIO-122 Peru x — — x — —» 

 7) I nr. 3 i posten for «Letis S.A» utgår krysset i kolonne B i radene for Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica, Den 

dominikanske republikk, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador. 

 8) I nr. 3 i posten for «Organic Control System» utgår krysset i kolonne E i raden for Republikken Nord-Makedonia.  
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 9) I nr. 3 i posten for «Organización Internacional Agropecuaria» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«RU-BIO-110 Russland x — — x — —» 

b) I raden for Argentina innsettes et kryss i kolonne E. 

10) I posten for «Organska Kontrola» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Hercegovina» 

11) I posten for «Quality Assurance International» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, De forente stater.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1870 

av 7. november 2019 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for erukasyre og 

hydrogencyanid i visse næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) ble det fastsatt øvre grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler, herunder for erukasyre i visse næringsmidler. 

2) Den 21. september 2016 vedtok Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-

gruppen) ved Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en uttalelse om erukasyre i fôr og 

næringsmidler(3). EFSA fastsatte et tolerabelt daglig inntak (TDI) på 7 mg/kg kroppsvekt per dag for erukasyre. De 

høyeste nivåene for eksponering gjennom kosten ble observert hos spedbarn og andre barn, der eksponeringsnivåene lå 

høyere enn TDI. Dette kan tyde på at høy erukasyreeksponering utgjør en risiko for unge personer. 

3) Opplysninger om forekomsten av erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer viser at det for de fleste vegetabilske oljer 

og fettstoffer kan oppnås lavere nivåer gjennom god praksis, f.eks. ved bruk av sorter med lavt innhold av erukasyre. 

Den øvre grenseverdien bør derfor senkes for vegetabilske oljer, med unntak av oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje 

og agurkurtolje, til det nivået Codex Alimentarius har fastsatt for rapsolje med lavt innhold av erukasyre(4). 

4) For oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje og agurkurtolje er det framlagt dokumentasjon som viser at det ikke er 

mulig å oppnå lavere nivåer gjennom god praksis, ettersom disse artene ikke har noen sorter som det ekstraheres 

vegetabilske oljer fra, som har et lavere innhold av erukasyre enn den øvre grenseverdien som er foreslått for andre 

vegetabilske oljer. Derfor, og ettersom disse oljene er av mindre betydning for menneskers eksponering enn andre 

vegetabilske oljer, bør grenseverdien for erukasyre i oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje og agurkurtolje forbli 

uendret. For å unngå nedlegging av små og svært små bedrifter i visse medlemsstater bør dessuten sennepsolje som 

produseres og konsumeres lokalt i små mengder, unntas fra den øvre grenseverdien, med godkjenning fra vedkommende 

myndighet. 

5) Ettersom den øvre grenseverdien for vegetabilske oljer og fettstoffer også gjelder for vegetabilske oljer som brukes som 

næringsmiddelingrediens, er det ikke nødvendig å fastsette en øvre grenseverdi for erukasyre i næringsmidler som er 

tilsatt vegetabilske oljer og fettstoffer. 

6) Gitt den høye konsentrasjonen av erukasyre i sennep er det en risiko for betydelig eksponering for erukasyre gjennom 

inntak av sennep. Det bør derfor fastsettes en øvre grenseverdi for erukasyre i sennep.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 8.11.2019, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) EFSA Journal 2016;14(11):4593. 

(4) Standard for navngitte vegetabilske oljer (CODEX STAN 210-1999), Codex Alimentarius. 
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7) Den øvre grenseverdien for erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er allerede fastsatt ved delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/127(5). Av klarhetshensyn bør den øvre grenseverdien for erukasyre i morsmelk-

erstatninger og tilskuddsblandinger som ble fastsatt ved forordning (EF) nr. 1881/2006, utgå. 

8) I kommisjonsforordning (EU) 2017/1237(6) er det ikke fastsatt noen målenhet for grenseverdien for hydrogencyanid. 

Denne feilen bør derfor rettes av hensyn til rettssikkerheten. 

9) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Næringsmidler som er oppført i vedlegget til denne forordningen, og som lovlig ble brakt i omsetning før denne forordningen 

trådte i kraft, kan fortsatt omsettes fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 4 

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. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

  

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 av 25. september 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 609/2013 med hensyn til særlige sammensetnings- og informasjonskrav til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og med hensyn 

til kravene til informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1237 av 7. juli 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdien for 

hydrogencyanid i uforedlede hele, malte, knuste, kvernede eller hakkede aprikoskjerner som bringes i omsetning til sluttforbrukere (EUT  

L 177 av 8.7.2017, s. 36). 
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VEDLEGG I 

I avsnitt 8 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal post 8.1 lyde: 

«Næringsmidler(1) Grenseverdi (g/kg) 

8.1 Erukasyre, herunder erukasyre bundet i fett  

8.1.1 Vegetabilske oljer og fettstoffer som bringes i omsetning til 

sluttforbrukeren eller til bruk som ingrediens i næringsmidler, 

med unntak av oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje og 

agurkurtolje 

20,0 

8.1.2. Oljedodreolje/kamelinaolje, sennepsolje(1) og agurkurtolje 50,0 

8.1.3. Sennep (smaksingrediens) 35,0 

(1) Med godkjenning fra vedkommende myndighet gjelder ikke den øvre grenseverdien for sennepsolje som produseres og konsumeres 

lokalt.» 
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VEDLEGG II 

I avsnitt 8 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal post 8.3 lyde: 

Næringsmidler(1) Grenseverdi (mg/kg) 

«8.3 Hydrogencyanid, herunder hydrogencyanid bundet i 

cyanogene glykosider 

 

8.3.1 Uforedlede hele, malte, knuste, kvernede eller hakkede aprikos-

kjerner som bringes i omsetning til sluttforbrukere(1)(2) 

20,0 

(1) «Uforedlede produkter» som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om nærings-

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

(2) «Omsetning» og «sluttforbruker» som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om 

fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1).» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1901 

av 7. november 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for citrinin i  

kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) er det fastsatt øvre grenseverdier for citrinin i kosttilskudd basert på ris 

gjæret med rød gjær (Monascus purpureus). 

2) Etter en anmodning fra Kommisjonen om å avgi en vitenskapelig uttalelse om helserisikoer som skyldes citrinin i 

næringsmidler og fôr, vedtok Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden i Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 2. mars 2012 en uttalelse om risikoene for menneskers og dyrs 

helse knyttet til forekomsten av citrinin i næringsmidler og fôr(3). På grunnlag av tilgjengelige opplysninger fastslo 

Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer at selv om innholdet av citrinin er på et nivå som ikke gir grunn til 

bekymring for nyretoksisitet, kan en genotoksisk og kreftframkallende virkning ikke utelukkes. 

3) Tilgjengelige opplysninger om forekomsten av citrinin i visse preparater av rød gjæret ris viste at disse preparatene har 

et høyt innhold av citrinin. Det ble derfor fastsatt en øvre grenseverdi for citrinin i preparater av rød gjæret ris ved 

forordning (EF) nr. 1881/2006. På grunn av manglende kunnskap om forekomsten av citrinin i preparater av rød gjæret 

ris og i andre næringsmidler og fortsatt usikkerhet med hensyn til kreftframkallende og genotoksisk virkning ble en 

gjennomgåelse av grenseverdien ansett som hensiktsmessig. 

4) I 2015 offentliggjorde Myndigheten en forslagsinnbydelse for å undersøke konsentrasjonene av citrinin i 

næringsmiddelprøver med særlig vekt på korn og kornbaserte produkter fra ulike geografiske regioner i Europa. 

Rapporten som beskriver resultatet av undersøkelsene, «Occurrence of citrinin in food»(4), ble offentliggjort i 2017. 

Representative data knyttet til forekomsten av citrinin i næringsmidler i Europa ble hovedsakelig innhentet på grunnlag 

av korn, kornprodukter og kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 14.11.2019, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM): Scientific Opinion on the risks for public and 

animal health related to the presence of citrinin in food and feed. EFSA Journal 2012;10(3):2605. [82 s.] Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal 

(4) López P, de Nijs M, Spanjer M, Pietri A, Bertuzzi T, Starski A, Postupolski J, Castellari M og Hortós M, 2017. Generation of occurrence 

data on citrinin in food. EFSA supporting publication 2017:EN-1177. 47 s. 

2020/EØS/84/12 
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5) De nye forekomstdataene for citrinin tyder på at det ikke er nødvendig å fastsette øvre grenseverdier for citrinin i andre 

næringsmidler enn kosttilskudd basert på rød gjæret ris. For citrinin i kosttilskudd som inneholder rød gjær (Monascus 

purpureus), viser imidlertid de oppnådde representative forekomstdataene at de øvre grenseverdiene bør senkes. Det finnes 

ingen nye toksisitetsdata for citrinin som ville krevd oppdatering av myndighetens vurdering av folkehelserisikoene 

forbundet med citrinin. Det er derfor fortsatt usikkerhet rundt citrinins genotoksisitet og kreftframkallende virkning. For å 

verne folkehelsen bør derfor innholdet av citrinin i næringsmidler være så lavt som det med rimelighet er mulig å oppnå. 

Dette er særlig relevant for kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær, ettersom data viser at visse prøver av slike 

produkter kan ha et svært høyt innhold av citrinin, noe som medfører at forbrukere av disse produktene utsettes for en høy 

eksponering for citrinin. Samtidig følger det av tilgjengelige data at et lavt innhold av citrinin i kosttilskudd basert på ris 

gjæret med rød gjær (Monascus purpureus) kan oppnås gjennom gode framstillingsprosesser. Med tanke på den 

gjenstående usikkerheten omkring citrinins toksisitet og muligheten for å oppnå et lavt citrinininnhold gjennom god 

framstillingspraksis bør den øvre grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus 

purpureus) senkes for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse. 

6) Medlemsstatene og de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør gis en rimelig frist til å tilpasse seg de nye kravene 

i denne forordningen. Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus) som er lovlig brakt i omsetning før denne forordningen 

trer i kraft, kan fortsatt omsettes fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 7. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal nr. 2.8.1 lyde: 

«Næringsmidler(1) Grenseverdier (µg/kg) 

2.8 Citrinin  

2.8.1 Kosttilskudd basert på ris gjæret med 

rød gjær (Monascus purpureus) 

100» 

2) Fotnoten «(*) Grenseverdien skal vurderes på nytt før 1. januar 2016 i lys av opplysninger om eksponering for citrinin i 

andre næringsmidler og ajourførte opplysninger om citrinins toksisitet, særlig med hensyn til kreftframkallende og 

genotoksisk virkning.» utgår. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1676 

av 7. oktober 2019 

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

om tilsetningsstoffer i næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den tsjekkiske språkversjonen av forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder feil i vedlegg II del A tabell 2 og i vedlegg 

II del E, næringsmiddelkategori 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 og 

15.2. I den tsjekkiske språkversjonen bør derfor bruksvilkårene (begrensninger/unntak) for tilsetningsstoffer i nærings-

midler i disse bestemmelsene rettes for å sikre juridisk klarhet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og et 

velfungerende indre marked. 

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

kategori 04.1.2. I den latviske språkversjonen bør derfor bruksvilkårene (begrensninger/unntak) for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i denne bestemmelsen rettes for å sikre juridisk klarhet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og 

et velfungerende indre marked. 

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

kategori 07.1. I den slovakiske språkversjonen bør derfor bruksvilkårene (begrensninger/unntak) for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i denne bestemmelsen rettes for å sikre juridisk klarhet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og 

et velfungerende indre marked. 

4) Den tsjekkiske, latviske og slovakiske språkversjonen av forordning (EU) 1333/2008 bør derfor rettes. De øvrige 

språkversjonene er ikke berørt. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 8.10.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

2020/EØS/84/13 
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Artikkel 2 

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. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/988 

av 17. juni 2019 

om retting av den franske språkversjonen av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og 

plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), d), e), h), i) og j), artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den franske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(2) inneholder en feil med hensyn til den 

spesifikke migrasjonsgrensen fastsatt i vedlegg I tabell 1 punkt 1 rad 1052. 

2) Den franske språkversjonen av forordning (EU) 10/2011 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

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 17. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 18.6.2019, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1). 

2020/EØS/84/14 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1272 

av 29. juli 2019 

om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler 

og gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2078 om tillatelse til å utvide bruken av betaglukaner fra gjær som 

ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(*) 

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 8 og 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skulle Kommisjonen innen 1. januar 2018 opprette en EU-liste over 

nye næringsmidler som er godkjent eller meldt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(2). 

2) EU-listen over nye næringsmidler som er godkjent eller meldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, ble opprettet ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(3). 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023(4) rettet gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om 

opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler for å ta med en rekke godkjente eller meldte nye næringsmidler som 

ikke var med på den første EU-listen. 

4) Etter kunngjøringen av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 og gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 har 

Kommisjonen funnet ytterligere feil i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

5) Det kreves rettelser for å gi klarhet og rettssikkerhet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter og dermed sørge for korrekt gjennomføring og bruk av EU-listen over nye næringsmidler. 

6) Den 22. november 2018 rettet vedkommende myndighet i Italia en anmodning til Kommisjonen om retting av EU-listen 

med hensyn til betegnelsen på og særlige krav til merking av det nye næringsmiddelet ekstrakt av Echinacea purpurea 

fra cellekulturer. Dette nye næringsmiddelet ble godkjent etter framgangsmåten med melding i henhold til artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 258/97. Vedkommende myndighet i Italia har gjort en feil ved å melde feil navn for cellekulturene, 

og i anmodningen bes det om at navnet HTN®Vb for cellekulturene erstattes med navnet EchiPure-PC™ i betegnelsen 

på det nye næringsmiddelet som er oppført på EU-listen, og i de særlige kravene til merking av næringsmidler som 

inneholder disse cellekulturene, samt i spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet. 

7) Retting av betegnelsen og av det særlige kravet til merking i tabell 1 og retting av spesifikasjonene i tabell 2 i vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 for det nye næringsmiddelet ekstrakt av Echinacea purpurea fra 

cellekulturer er derfor nødvendig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2020 av 30. april 2020 

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) 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). 

(3) 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). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 av 23. juli 2018 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om 

opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler (EUT L 187 av 24.7.2018, s. 1). 

2020/EØS/84/15 
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8) Det nye næringsmiddelet betaglukaner fra gjær ble godkjent på visse bruksvilkår ved Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2011/762/EU(5). Bruk av betaglukaner fra gjær i andre næringsmiddelkategorier ble senere godkjent ved 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2078(6). I spesifikasjonene for betaglukaner fra gjær i gjennom-

føringsbeslutning (EU) 2017/2078 er målenhetene for tungmetaller feilaktig uttrykt i mg/g i stedet for mg/kg. Denne 

feilen ble overført til EU-listen som ble fastsatt ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. Spesifikasjonene for 

betaglukaner fra gjær med hensyn til tungmetaller i vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2078 og i tabell 2 

i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 og gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2078 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 rettes i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2078 rettes i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 3 

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 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/762/EU av 24. november 2011 om tillatelse til å bringe betaglukaner fra gjær i omsetning 

som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 313 av 26.11.2011, s. 41). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2078 av 10. november 2017 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for 

betaglukaner fra gjær som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 295 

av 14.11.2017, s. 77). 
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VEDLEGG 

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

a) Posten for «Ekstrakt av Echinacea purpurea fra cellekulturer» 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 

«Ekstrakt av Echinacea pur-

purea fra cellekulturer 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på mer-

kingen av næringsmidler som inneholder det, skal 

være «Tørket ekstrakt av Echinacea purpurea fra 

cellekulturer EchiPure-PC™». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kost-

tilskudd av lignende ekstrakt av enkelt-

blomster i blomsterstanden på Echi-

nacea purpurea 

b) Posten for «Ekstrakt av Echinacea purpurea fra cellekulturer» i tabell 2 (Spesifikasjoner) skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Ekstrakt av Echinacea purpurea fra cellekulturer Beskrivelse/definisjon: 

Tørket ekstrakt av Echinacea purpurea fra cellekulturer EchiPure-PC™». 

c) Postene for betaglukaner fra gjær i tabell 2 (Spesifikasjoner) under overskriften Tungmetaller under Uløselig i vann, men dispergerbart i mange flytende matriser skal lyde: 

 «Bly: < 0,2 mg/kg 

Arsen: < 0,2 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,1 mg/kg 

Kadmium: < 0,1 mg/kg». 

2) I vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2078 gjøres følgende rettelser: 

Postene for bly, arsen, kvikksølv og kadmium i tabellen Spesifikasjoner for betaglukaner fra gjær (Saccharomyces cerevisiae) skal lyde: 

«Bly < 0,2 mg/kg 

Arsen < 0,2 mg/kg 

Kvikksølv < 0,1 mg/kg 

Kadmium < 0,1 mg/kg». 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/533 

av 28. mars 2019 

om eit samordna fleirårig kontrollprogram i Unionen for 2020, 2021 og 2022 for å sikre at dei øvre 

grenseverdiane for restar av pesticid i og på næringsmiddel av vegetabilsk og animalsk opphav vert 

overhaldne, og for å vurdere eksponeringa av forbrukarane for desse restane(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særleg artikkel 29 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008(2) vart det første samordna fleirårige kontrollprogrammet i Fellesskapet 

oppretta, for åra 2009, 2010 og 2011. Programmet vart vidareført gjennom seinare kommisjonsforordningar. Den siste 

av desse var Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/555(3). 

2) Mellom 30 og 40 næringsmiddel utgjer dei viktigaste delemna i kosten i Unionen. Ettersom bruken av pesticid endrar 

seg mykje over ein treårsperiode, bør pesticid i desse næringsmidla overvakast i ei rekkje treårssyklusar for å gjere det 

mogleg å vurdere forbrukareksponeringa og bruken av unionsregelverket. 

3) Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («Styresmakta») la fram ein vitskapleg rapport om ei vurdering 

av utforminga av overvakingsprogrammet for pesticid. Ho konkluderte med at ei overskriding av den øvre 

grenseverdien for restmengder med over 1 % kunne estimerast, med ein feilmargin på 0,75 %, ved utveljing av 683 

prøver tekne frå minst 32 ulike næringsmiddel(4). Innsamlinga av desse prøvene bør fordelast mellom medlemsstatane i 

høve til folketalet, og det skal takast minst 12 prøver per produkt kvart år. 

4) Det er teke omsyn til analyseresultat frå tidlegare offisielle kontrollprogram i Unionen for å sikre at pesticida som er 

omfatta av kontrollprogrammet, er representative for dei pesticida som vert nytta. 

5) Retningslinjer for framgangsmåtar for kvalitetskontroll og validering av analysar av restar av pesticid i næringsmiddel 

og fôr er offentleggjorde på Kommisjonens nettstad(5). 

6) Dersom definisjonen av ein rest av eit pesticid omfattar andre aktive stoff, metabolittar og/eller nedbrytingsprodukt eller 

reaksjonsprodukt, bør desse sambindingane rapporterast kvar for seg dersom dei vert målte einskildvis(6). 

7) Medlemsstatane, Kommisjonen og Styresmakta har i fellesskap fastsett gjennomføringstiltak for oversending av 

opplysningar frå medlemsstatane, t.d. den standardiserte beskrivinga av prøver (SSD) for framlegging av resultat av 

analysar av pesticidrestar.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 29.3.2019, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2020 av 30. april 2020 

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

(1) TEU L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008 av 5. desember 2008 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Fellesskapet for 2009, 2010 

og 2011 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og 

å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (TEU L 328 av 6.12.2008, s. 9). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 av 9. april 2018 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2019, 

2020 og 2021 for å sikre overholdelse av øvre grenseverdier for rester av pesticider og for å vurdere forbrukernes eksponering for 

pesticidrester i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse (TEU L 92 av 10.4.2018, s. 6). 

(4) «European Food Safety Authority; pesticide monitoring program: design assessment». EFSA Journal 2015;13(2):4005. 

(5) Dokument nr. SANTE/11813/2017. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2017-

11813.pdf i nyaste versjon. 

(6) SANCO/12574/2014, «Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions». 

2020/EØS/84/16 
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8) Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF(7), som inneheld dei prøvetakingsmetodane og -framgangsmåtane som Codex 

Alimentarius-kommisjonen tilrår, bør nyttast med omsyn til prøvetakingsmetodar. 

9) Det bør vurderast om dei øvre grenseverdiane for restar i næringsmiddel for spedbarn og småbarn som er fastsette i 

artikkel 10 i kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(8) og i artikkel 7 i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF(9), er overhaldne, og 

det skal takast omsyn til berre dei definisjonane av restmengder som er fastsette i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Med omsyn til metodar for påvising av éi restmengd bør medlemsstatane kunne oppfylle analysepliktene sine ved å 

nytte offentlege laboratorium som alt gjer bruk av dei validerte metodane som krevst. 

11) Medlemsstatane bør innan 31. august kvart år sende inn opplysningane for det føregåande kalenderåret. 

12) For å unngå forvirring på grunn av overlapping mellom fleirårige program som følgjer etter kvarandre, bør gjennom-

føringsforordning (EU) 2018/555 opphevast av omsyn til rettstryggleiken. Ho bør likevel framleis gjelde for prøver som 

er analyserte i 2019. 

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

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Medlemsstatane skal i 2020, 2021 og 2022 ta prøver og analysere desse med dei kombinasjonane av produkt og pesticid som er 

oppførte i vedlegg I. 

Talet på prøver av kvart einskilt produkt, medrekna næringsmiddel for spedbarn og småbarn i tillegg til produkt frå økologisk 

landbruk, er fastsett i vedlegg II. 

Artikkel 2 

1. Det partiet som det skal takast prøver av, skal veljast ut tilfeldig. 

Framgangsmåten for prøvetaking, medrekna talet på einingar, skal vere i samsvar med direktiv 2002/63/EF. 

2. Alle prøver, medrekna prøver av næringsmiddel for spedbarn og småbarn i tillegg til produkt frå økologisk landbruk, skal 

analyserast for dei pesticida som er oppførte i vedlegg I i samsvar med definisjonane av restmengder i forordning (EF)  

nr. 396/2005. 

3. Med omsyn til næringsmiddel for spedbarn og småbarn skal prøvene takast frå produkt til konsum eller produkt som er 

rekonstituerte i samsvar med rettleiinga frå produsenten, samstundes som det vert teke omsyn til dei øvre grenseverdiane for 

restmengder som er fastsette i direktiv 2006/125/EF og 2006/141/EF. Dersom desse næringsmidla kan konsumerast både i den 

tilstanden de vert selde i og etter rekonstituering, er det resultata for det ikkje-rekonstituerte produktet slik det vert selt, som 

skal sendast inn. 

Artikkel 3 

Medlemsstatane skal sende inn analyseresultata av dei prøvene som er tekne i 2020, 2021 og 2022, innan 31. august i høvesvis 

2021, 2022 og 2023. Desse resultata skal sendast inn i det elektroniske rapporteringsformatet som EFSA har fastsett. 

Dersom definisjonen av ein rest av eit pesticid omfattar meir enn éi sambinding (aktivt stoff og/eller metabolitt eller 

nedbrytings- eller reaksjonsprodukt), skal medlemsstatane sende inn analyseresultata i samsvar med den fullstendige 

definisjonen av restmengd. I tillegg skal det sendast inn ei eiga melding om resultata for alle analyttane som er nemnde i 

definisjonen av ei restmengd, såframt dei vert målte einskildvis. 

  

(7) Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av 

plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF (TEF L 187 av 

16.7.2002, s. 30). 

(8) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (TEU L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(9) Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn 

(TEU L 339 av 6.12.2006, s. 16). 
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Artikkel 4 

Gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 vert oppheva. 

For prøver som er analyserte i 2019, skal ho likevel gjelde fram til 1. september 2020. 

Artikkel 5 

Denne forordninga tek til å gjelde 1. januar 2020. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 28. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Del A: Produkt av vegetabilsk opphav(1) som det skal takast prøver av i 2020, 2021 og 2022. 

2020 2021 2022 

(a) (b) (c) 

Appelsinar(2) Borddruer(2) Eple(2) 

Pærer(2) Bananar(2) Jordbær(2) 

Kiwifrukter(2) Grapefrukter(2) Ferskenar, medrekna nektarinar og 

liknande hybridar(2) 

Blomkål(2) Auberginar(2) Vin (raud eller kvit) framstilt av druer. 

(Dersom det ikkje finst ein spesifikk 

tilarbeidingsfaktor for vin, vert medlems-

statane oppmoda om å oppgje i den 

nasjonale samandragsrapporten kva tilar-

beidingsfaktorar for vin som er nytta). 

Kepalauk(2) Brokkoli(2) Salat(2) 

Gulrøter(2) Melonar(2) Hovudkål(2) 

Poteter(2) Dyrka sopp(2) Tomatar(2) 

Bønner (tørka)(2) Paprika(2) Spinat(2) 

Rugkorn(3) Kveitekorn(3) Havrekorn(3)(4) 

Brun ris (avskala ris), definert som ris 

etter fjerning av skalet av ubehandla ris(5) 

Jomfruolje av oliven. (Dersom det ikkje 

finst ein spesifikk tilarbeidingsfaktor for 

olje, vert medlemsstatane oppmoda til å 

oppgje i den nasjonale samandrags-

rapporten kva tilarbeidingsfaktorar som 

er nytta). 

Byggkorn(3)(6) 

DEL B: Produkt av animalsk opphav(1) som det skal takast prøver av i 2020, 2021 og 2022. 

2020 2021 2022 

(f) (d) (e) 

Fjørfefeitt(2)(7) Storfefeitt(2)(7) Kumjølk(8) 

Lever frå storfe(2) Hønseegg(2)(9) Svinefeitt(2)(7) 
  

  

(1) For utilarbeidde næringsmiddel som skal analyserast, skal dei delane av produkta som dei øvre grenseverdiane gjeld for, analyserast for 

hovudproduktet i gruppa eller undergruppa som er oppført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005, dersom ikkje noko anna er 

oppgjeve. 

(2) Analysen skal utførast på utilarbeidde produkt. For prøver som vert tekne av fryste produkt, skal det rapporterast ein tilarbeidingsfaktor 

dersom det er relevant. 

(3) Dersom det ikkje finst tilfredsstillande prøver av rug-, kveite-, havre- eller byggkorn, kan òg fullkornmjøl av rug, kveite, havre eller bygg 

analyserast, og ein tilarbeidingsfaktor skal rapporterast. 

(4) Dersom det ikkje finst tilfredsstillande prøver av havrekorn, kan den delen av det påkravde talet på havrekornprøver som ikkje kunne 

takast, leggjast til talet på byggkornprøver, noko som gjev eit lågare prøvetal for havrekorn og eit tilsvarande høgare prøvetal for byggkorn. 

(5) Dersom det er relevant, kan òg polerte riskorn analyserast. Det skal rapporterast til EFSA om det er polert eller avskala ris som er 

analysert. Dersom det er polert ris som er analysert, skal det rapporterast ein tilarbeidingsfaktor. 

(6) Dersom det ikkje finst tilfredsstillande prøver av byggkorn, kan den delen av det påkravde talet på byggkornprøver som ikkje kunne takast, 

leggjast til talet på havrekornprøver, noko som gjev eit lågare prøvetal for byggkorn og eit tilsvarande høgare prøvetal for havrekorn. 

(7) Det kan òg takast prøver av kjøt i samsvar med tabell 3 i vedlegget til direktiv 2002/63/EF. 

(8) Analysen skal utførast på fersk (utilarbeidd) mjølk, medrekna fryst, pasteurisert, oppvarma, sterilisert eller filtrert mjølk. 

(9) Analysen skal utførast på heile egg utan skal. 
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Del C: Kombinasjonar av pesticid og produkt som skal overvakast i eller på produkt av vegetabilsk opphav 

 2020 2021 2022 Merknader 

2,4-D (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på appelsinar, blomkål, 

brun ris og tørka bønner i 2020, i og på grapefrukter, 

borddruer, auberginar og brokkoli i 2021 og i og på salat, 

spinat og tomatar i 2022. 

2-fenylfenol (a) (b) (c)  

Abamektin (a) (b) (c)  

Acefat (a) (b) (c)  

Acetamiprid (a) (b) (c)  

Akrinatrin (a) (b) (c)  

Aldikarb (a) (b) (c)  

Aldrin og dieldrin (a) (b) (c)  

Ametoktradin (a) (b) (c)  

Azinfosmetyl (a) (b) (c)  

Azoksystrobin (a) (b) (c)  

Bifentrin (a) (b) (c)  

Bifenyl (a) (b) (c)  

Bitertanol (a) (b) (c)  

Boskalid (a) (b) (c)  

Bromidion (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på brun ris i 2020, i og på 

paprika i 2021 og i og på salat og tomatar i 2022. 

Brompropylat (a) (b) (c)  

Bupirimat (a) (b) (c)  

Buprofezin (a) (b) (c)  

Kaptan (a) (b) (c)  

Karbaryl (a) (b) (c)  

Karbendazim og benomyl (a) (b) (c)  

Karbofuran (a) (b) (c)  

Klorantraniliprol (a) (b) (c)  

Klorfenapyr (a) (b) (c)  

Klormekvat (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på gulrøter, pærer, rug og 

brun ris i 2020, i og på auberginar, borddruer, dyrka sopp 

og kveite i 2021 og i og på tomatar og havre i 2022. 



Nr. 84/82 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.12.2020 

 

 2020 2021 2022 Merknader 

Klortalonil (a) (b) (c)  

Klorprofam (a) (b) (c)  

Klorpyrifos (a) (b) (c)  

Klorpyrifosmetyl (a) (b) (c)  

Klofentezin (a) (b) (c) Analysen skal utførast i og på alle oppførte næringsmiddel 

bortsett frå korn. 

Klotianidin (a) (b) (c)  

Cyazofamid (a) (b) (c)  

Cyflufenamid (a) (b) (c)  

Cyflutrin (a) (b) (c)  

Cymoksanil (a) (b) (c)  

Cypermetrin (a) (b) (c)  

Cyprokonazol (a) (b) (c)  

Cyprodinil (a) (b) (c)  

Cyromazin (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på poteter, kepalauk og 

gulrøter i 2020, i og på auberginar, paprika, melonar og 

dyrka sopp i 2021 og i og på salat og tomatar i 2022. 

Deltametrin (a) (b) (c)  

Diazinon (a) (b) (c)  

Diklorvos (a) (b) (c)  

Dikloran (a) (b) (c)  

Dikofol (a) (b) (c) Analysen skal utførast i og på alle oppførte næringsmiddel 

bortsett frå korn. 

Dietofenkarb (a) (b) (c)  

Difenokonazol (a) (b) (c)  

Diflubenzuron (a) (b) (c)  

Dimetoat (a) (b) (c)  

Dimetomorf (a) (b) (c)  

Dinikonazol (a) (b) (c)  

Difenylamin (a) (b) (c)  

Ditianon (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på pærer og brun ris i 

2020, i og på borddruer i 2021 og i og på eple og ferskenar 

i 2022. 
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 2020 2021 2022 Merknader 

Ditiokarbamat (a) (b) (c) Analysen skal utførast i og på alle oppførte næringsmiddel 

bortsett frå brokkoli, blomkål, hovudkål, olivenolje, vin og 

kepalauk. 

Dodin (a) (b) (c)  

Emamektinbenzoat B1a, uttrykt 

som emamektin 

(a) (b) (c)  

Endosulfan (a) (b) (c)  

Epoksikonazol (a) (b) (c)  

Etefon (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på appelsinar og pærer i 

2020, i og på paprika, kveite og borddruer i 2021 og i og 

på eple, ferskenar, tomatar og vin i 2022. 

Etion (a) (b) (c)  

Etirimol (a) (b) (c) Analysen skal utførast i og på alle oppførte næringsmiddel 

bortsett frå korn. 

Etofenproks (a) (b) (c)  

Etoksazol (a) (b) (c)  

Famoksadon (a) (b) (c)  

Fenamidon (a) (b) (c)  

Fenamifos (a) (b) (c)  

Fenarimol (a) (b) (c) Analysen skal utførast i og på alle oppførte næringsmiddel 

bortsett frå korn. 

Fenazakin (a) (b) (c) Analysen skal utførast i og på alle oppførte næringsmiddel 

bortsett frå korn. 

Fenbukonazol (a) (b) (c)  

Fenbutatinoksid (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på appelsinar og pærer i 

2020, i og på auberginar, grapefrukter, paprika og 

borddruer i 2021 og i og på eple, jordbær, ferskenar, 

tomatar og vin i 2022. 

Fenheksamid (a) (b) (c)  

Fenitrotion (a) (b) (c)  

Fenoksykarb (a) (b) (c)  

Fenpropatrin (a) (b) (c)  

Fenpropidin (a) (b) (c)  

Fenpropimorf (a) (b) (c)  

Fenpyrazamin (a) (b) (c)  

Fenpyroksimat (a) (b) (c)  

Fention (a) (b) (c)  
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 2020 2021 2022 Merknader 

Fenvalerat (a) (b) (c)  

Fipronil (a) (b) (c)  

Flonikamid (a) (b) (c)  

Fluazifop-P (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på blomkål, tørka bønner, 

poteter og gulrøter i 2020, i og på auberginar, brokkoli, 

paprika og kveite i 2021 og i og på jordbær, hovudkål, 

salat, spinat og tomatar i 2022. 

Flubendiamid (a) (b) (c)  

Fludioksonil (a) (b) (c)  

Flufenoksuron (a) (b) (c)  

Fluopikolid (a) (b) (c)  

Fluopyram (a) (b) (c)  

Flukvinkonazol (a) (b) (c)  

Flusilazol (a) (b) (c)  

Flutriafol (a) (b) (c)  

Fluksapyroksad (a) (b) (c)  

Folpet (a) (b) (c)  

Formetanat (a) (b) (c)  

Fostiazat (a) (b) (c)  

Glyfosat (a) (b) (c)  

Haloksyfop medrekna 

haloksyfop-P 

(a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på tørka bønner i 2020, i 

og på brokkoli, grapefrukter, paprika og kveite i 2021 og i 

og på jordbær og hovudkål i 2022. 

Heksakonazol (a) (b) (c)  

Heksytiazoks (a) (b) (c) Analysen skal utførast i og på alle oppførte næringsmiddel 

bortsett frå korn. 

Imazalil (a) (b) (c)  

Imidakloprid (a) (b) (c)  

Indoksakarb (a) (b) (c)  

Iprodion (a) (b) (c)  

Iprovalikarb (a) (b) (c)  

Isokarbofos (a) (b) (c)  

Isoprotiolan (a)   Analysen skal berre utførast i og på brun ris i 2020. Stoffet 

skal ikkje analyserast i eller på noko produkt i 2021 og 

2022. 
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 2020 2021 2022 Merknader 

Kresoksimmetyl (a) (b) (c)  

Lambdacyhalotrin (a) (b) (c)  

Linuron (a) (b) (c)  

Lufenuron (a) (b) (c)  

Malation (a) (b) (c)  

Mandipropamid (a) (b) (c)  

Mepanipyrim (a) (b) (c)  

Mepikvat (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på pærer, rug og brun ris 

i 2020, i og på dyrka sopp og kveite i 2021 og i og på bygg 

og havre i 2022. 

Metalaksyl og metalaksyl-M (a) (b) (c)  

Metamidofos (a) (b) (c)  

Metidation (a) (b) (c)  

Metiokarb (a) (b) (c)  

Metomyl (a) (b) (c)  

Metoksyfenozid (a) (b) (c)  

Metrafenon (a) (b) (c)  

Monokrotofos (a) (b) (c)  

Myklobutanil (a) (b) (c)  

Ometoat (a) (b) (c)  

Oksadiksyl (a) (b) (c)  

Oksamyl (a) (b) (c)  

Oksydemetonmetyl (a) (b) (c)  

Paklobutrazol (a) (b) (c)  

Parationmetyl (a) (b) (c)  

Penkonazol (a) (b) (c)  

Pencykuron (a) (b) (c)  

Pendimetalin (a) (b) (c)  

Permetrin (a) (b) (c)  

Fosmet (a) (b) (c)  

Pirimikarb (a) (b) (c)  
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 2020 2021 2022 Merknader 

Pirimifosmetyl (a) (b) (c)  

Procymidon (a) (b) (c)  

Profenofos (a) (b) (c)  

Propamokarb (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på gulrøter, blomkål, 

kepalauk og poteter i 2020, i og på borddruer, melonar, 

auberginar, brokkoli, paprika og kveite i 2021 og i og på 

jordbær, hovudkål, spinat, salat, tomatar og bygg i 2022. 

Propargitt (a) (b) (c)  

Propikonazol (a) (b) (c)  

Propyzamid (a) (b) (c)  

Prokvinazid (a) (b) (c)  

Prosulfokarb (a) (b) (c)  

Protiokonazol (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på gulrøter, kepalauk, rug 

og brun ris i 2020, i og på paprika og kveite i 2021 og i og 

på hovudkål, salat, tomatar, havre og bygg i 2022. 

Pymetrozin  (b) (c) Stoffet skal ikkje analyserast i eller på noko produkt i 

2020. Det skal berre analyserast i og på auberginar, 

melonar og paprika i 2021 og i og på hovudkål, salat, 

jordbær, spinat og tomatar i 2022. 

Pyraklostrobin (a) (b) (c)  

Pyridaben (a) (b) (c)  

Pyrimetanil (a) (b) (c)  

Pyriproksyfen (a) (b) (c)  

Kinoksyfen (a) (b) (c)  

Spinosad (a) (b) (c)  

Spirodiklofen (a) (b) (c)  

Spiromesifen (a) (b) (c)  

Spiroksamin (a) (b) (c)  

Spirotetramat (a) (b) (c)  

Tau-fluvalinat (a) (b) (c)  

Tebukonazol (a) (b) (c)  

Tebufenozid (a) (b) (c)  

Tebufenpyrad (a) (b) (c) Analysen skal utførast i og på alle oppførte næringsmiddel 

bortsett frå korn. 

Teflubenzuron (a) (b) (c)  
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 2020 2021 2022 Merknader 

Teflutrin (a) (b) (c)  

Terbutylazin (a) (b) (c)  

Tetrakonazol (a) (b) (c)  

Tetradifon (a) (b) (c) Analysen skal utførast i og på alle oppførte næringsmiddel 

bortsett frå korn. 

Tiabendazol (a) (b) (c)  

Tiakloprid (a) (b) (c)  

Tiametoksam (a) (b) (c)  

Tiofanatmetyl (a) (b) (c)  

Tolklofosmetyl (a) (b) (c)  

Triadimefon (a) (b) (c)  

Triadimenol (a) (b) (c)  

Tiodikarb (a) (b) (c)  

Triazofos (a) (b) (c)  

Tricyklazol (a) (b) (c) Analysen skal berre utførast i og på ris. 

Trifloksystrobin (a) (b) (c)  

Triflumuron (a) (b) (c)  

Vinklozolin (a) (b) (c)  

Del D: Kombinasjonar av pesticid og produkt som skal overvakast i eller på produkt av animalsk opphav 

 2020 2021 2022 Merknader 

Aldrin og dieldrin (f) (d) (e)  

Bifentrin (f) (d) (e)  

Klordan (f) (d) (e)  

Klorpyrifos (f) (d) (e)  

Klorpyrifosmetyl (f) (d) (e)  

Cypermetrin (f) (d) (e)  

DDT (f) (d) (e)  

Deltametrin (f) (d) (e)  

Diazinon (f) (d) (e)  

Endosulfan (f) (d) (e)  

Famoksadon (f) (d) (e)  

Fenvalerat (f) (d) (e)  
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 2020 2021 2022 Merknader 

Fipronil (f) (d) (e)  

Glyfosat (f) (d) (e)  

Heptaklor (f) (d) (e)  

Heksaklorbenzen (f) (d) (e)  

Heksaklorsykloheksan (HCH, 

alfa-isomer) 

(f) (d) (e)  

Heksaklorsykloheksan (HCH, 

beta-isomer) 

(f) (d) (e)  

Indoksakarb   (e) Analysen skal berre utførast i og på mjølk i 2022. 

Lindan (f) (d) (e)  

Metoksyklor (f) (d) (e)  

Paration (f) (d) (e)  

Permetrin (f) (d) (e)  

Pirimifosmetyl (f) (d) (e)  
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VEDLEGG II 

Talet på prøver som er nemnt i artikkel 1 

1) Talet på prøver som kvar medlemsstat skal ta av kvart næringsmiddel og analysere for dei pesticida som er oppførte i 

vedlegg I, er fastsett i tabellen i nr. 5. 

2) I tillegg til dei prøvene som krevst i medhald av tabellen i nr. 5, skal kvar medlemsstat i 2020 ta og analysere fem prøver av 

morsmjølkerstatningar og fem prøver av tilskotsblandingar. 

I tillegg til dei prøvene som krevst i medhald av den nemnde tabellen, skal kvar medlemsstat i 2021 ta og analysere ti 

prøver av tilarbeidd kornbasert barnemat. 

I tillegg til dei prøvene som krevst i medhald av den nemnde tabellen, skal kvar medlemsstat i 2022 ta og analysere ti 

prøver av andre næringsmiddel for spedbarn og småbarn enn morsmjølkerstatningar, tilskotsblandingar og tilarbeidd 

kornbasert barnemat. 

3) I samsvar med tabellen i nr. 5 skal prøver av eventuelle næringsmiddel frå økologisk landbruk takast i høve til 

marknadsdelen til desse næringsmidla i kvar medlemsstat, og det skal takast minst éi prøve. 

4) Medlemsstatar som nyttar metodar for påvising av fleire restmengder, kan nytte kvalitative påvisingsmetodar på opp til  

15 prosent av dei prøvene som skal takast og analyserast i medhald av tabellen i nr. 5. Dersom ein medlemsstat nyttar 

kvalitative påvisingsmetodar, skal han analysere dei resterande prøvene ved hjelp av kvantitative metodar for påvising av 

fleire restmengder. 

Dersom resultata av den kvalitative påvisinga gjev positive resultat, skal medlemsstatane nytte alminnelege metodar for å 

kvantifisere resultata. 

5) Minste prøvetal per medlemsstat per næringsmiddel: 

Medlemsstat Prøver  Medlemsstat Prøver 

BE 12 LU 12 

BG 12 HU 12 

CZ 12 MT 12 

DK 12 NL 18 

DE 97 AT 12 

EE 12 PL 47 

EL 12 PT 12 

ES 50 RO 20 

FR 71 SI 12 

IE 12 SK 12 

IT 69 FI 12 

CY 12  SE 12 
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Medlemsstat Prøver  Medlemsstat Prøver 

LV 12 UK 71 

LT 12 HR 12 

SAMLA TAL PÅ PRØVER: 683 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1942 

av 22. november 2019 

om ikke å godkjenne karbendazim som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 9(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter karbendazim (EF- 

nr. 234-232-0, CAS-nr.: 10605-21-7). 

2) Karbendazim er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 9, konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og 

polymeriserte materialer, som beskrevet i vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3), som tilsvarer 

produkttype 9 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Vurderende vedkommende myndighet i Tyskland framla vurderingsrapporten sammen med sine konklusjoner for 

Kommisjonen 2. august 2013. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 ble Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse(4), 

der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner, vedtatt av Komiteen for biocidprodukter 

27. februar 2019. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av produkttype 9 som inneholder karbendazim, ikke forventes å 

oppfylle kriteriene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom det i miljøscenarioene 

som ble vurdert, ble påvist uakseptable miljørisikoer, og ingen sikker bruk kunne identifiseres. 

6) Idet det tas hensyn til uttalelsen fra Det europeiske kjemikaliebyrå, er det ikke hensiktsmessig å godkjenne karbendazim 

til bruk i biocidprodukter av type 9, ettersom vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ikke er 

oppfylt. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for biocidprodukter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 25.11.2019, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 123 av 24.4.1998, 

s. 1). 

(4) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet karbendazim, produkttype 9, 

ECHA/BPC/218/2019, vedtatt 27. februar 2019. 

2020/EØS/84/17 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Karbendazim (EF-nr. 234-232-0, CAS-nr. 10605-21-7) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 9. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 22. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1950 

av mandag 25. november 2019 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 5, og 

etter samråd med Den faste komité for biocidprodukter og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet K-HDO er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) til bruk i biocidpro-

dukter av type 8, og anses derfor i henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 som godkjent i henhold til 

nevnte forordning, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv er oppfylt. 

2) Godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter av type 8 utløper 30. juni 2020. Det er 14. desember 2018 inngitt 

en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 om fornyelse av godkjenningen av K-HDO. 

3) Vurderende vedkommende myndighet i Østerrike underrettet 6. mai 2019 Kommisjonen om sin beslutning i henhold til 

artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 om at det var nødvendig med en fullstendig vurdering av søknaden.  

I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal vurderende vedkommende myndighet foreta en 

fullstendig vurdering av søknaden innen 365 dager etter at søknaden er validert. 

4) Vurderende vedkommende myndighet kan, når det er relevant, anmode søkeren om å framlegge tilstrekkelige opplys-

ninger til at vurderingen skal kunne foretas, i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i nevnte forordning. I slike tilfeller utsettes 

fristen på 365 dager i en periode som ikke skal overstige 180 dager til sammen, med mindre arten av de ønskede 

opplysningene eller uvanlige omstendigheter gjør en lengre utsettelse berettiget. 

5) Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») skal innen 270 dager etter mottak av anbefalingen fra vurderende 

vedkommende myndighet utarbeide og framlegge for Kommisjonen en uttalelse om fornyelse av godkjenningen av det 

aktive stoffet, i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Av grunner som ligger utenfor søkerens kontroll, vil godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter av type 8 

derfor trolig utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Utløpsdatoen for godkjenning av K-HDO til bruk i 

biocidprodukter av type 8 bør derfor utsettes i et tidsrom som er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles. Med tanke 

på fristene for vurderende vedkommende myndighets vurdering og for Byråets utarbeiding og framlegging av sin 

uttalelse, er det hensiktsmessig å utsette utløpsdatoen for godkjenningen til 31. desember 2022. 

7) Bortsett fra når det gjelder godkjenningens utløpsdato, forblir K-HDO godkjent til bruk i biocidprodukter av type 8 i 

hen-hold til spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter av type 8 er utsatt til 31. desember 2022. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 26.11.2019, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2020/EØS/84/18 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel mandag 25. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1951 

av mandag 25. november 2019 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 5, og 

etter samråd med Den faste komité for biocidprodukter og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet tebukonazol er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) til bruk i 

biocidprodukter av type 8, og anses derfor i henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 som godkjent i 

henhold til nevnte forordning, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv er oppfylt. 

2) Godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter av type 8 utløper 31. mars 2020. Det er 27. september 2018 

inngitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 om fornyelse av godkjenningen av 

tebukonazol. 

3) Vurderende vedkommende myndighet i Danmark underrettet 6. februar 2019 Kommisjonen om sin beslutning i henhold 

til artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 om at det var nødvendig med en fullstendig vurdering av søknaden.  

I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal vurderende vedkommende myndighet foreta en 

fullstendig vurdering av søknaden innen 365 dager etter at søknaden er validert. 

4) Vurderende vedkommende myndighet kan, når det er relevant, anmode søkeren om å framlegge tilstrekkelige 

opplysninger til at vurderingen skal kunne foretas, i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i nevnte forordning. I slike tilfeller 

utsettes fristen på 365 dager i en periode som ikke skal overstige 180 dager til sammen, med mindre arten av de ønskede 

opplysningene eller uvanlige omstendigheter gjør en lengre utsettelse berettiget. 

5) Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») skal innen 270 dager etter mottak av anbefalingen fra vurderende 

vedkommende myndighet utarbeide og framlegge for Kommisjonen en uttalelse om fornyelse av godkjenningen av det 

aktive stoffet, i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Av grunner som ligger utenfor søkerens kontroll, vil godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter av type 8 

derfor trolig utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Utløpsdatoen for godkjenning av tebukonazol til bruk i 

biocidprodukter av type 8 bør derfor utsettes i et tidsrom som er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles. Med tanke 

på fristene for vurderende vedkommende myndighets vurdering og for Byråets utarbeiding og framlegging av sin 

uttalelse, er det hensiktsmessig å utsette utløpsdatoen for godkjenningen til fredag 30. september 2022. 

7) Bortsett fra når det gjelder godkjenningens utløpsdato, forblir K-HDO godkjent til bruk i biocidprodukter av type 8 i 

hen-hold til spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 26.11.2019, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2020/EØS/84/19 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter av type 8 er utsatt til 30. september 2022. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel mandag 25. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1959 

av tirsdag 26. november 2019 

om ikke å godkjenne sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2 og 7(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter sølvnatriumhydro-

genzirkoniumfosfat (EF-nr.: 422-570-3, CAS-nr.: 265647-11-8). 

2) Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 2, desinfeksjonsmidler og algemidler 

som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr, og type 7, konserveringsmidler for film, som beskrevet i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Sverige ble utpekt til rapporterende medlemsstat, og landets vedkommende myndighet framla vurderingsrapportene 

sammen med sine konklusjoner for Det europeiske kjemikaliebyrå 12. juni 2017. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 vedtok Komiteen for biocidprodukter  

17. oktober 2018 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser(3), der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) Det framgår av nevnte uttalelser at biocidprodukter av type 2 og 7 som inneholder sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat, 

ikke kan forventes å oppfylle kriteriene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom 

det ikke er påvist at de er tilstrekkelig effektive. 

6) Idet det tas hensyn til Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, er det ikke hensiktsmessig å godkjenne sølvnatrium-

hydrogenzirkoniumfosfat til bruk i biocidprodukter av type 2 og 7, ettersom vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 ikke er oppfylt. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat (EF-nr. 422-570-3, CAS-nr. 265647-11-8) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2 og 7. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 27.11.2019, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende 

aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, s. 1). 

(3) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat, 

produkttype 2, ECHA/BPC/211/2018, vedtatt 17. oktober 2018. Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning 

av det aktive stoffet sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat, produkttype 7, ECHA/BPC/214/2018, vedtatt 17. oktober 2018. 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel tirsdag 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1960 

av tirsdag 26. november 2019 

om ikke å godkjenne sølvzeolitt som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 7(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter sølvzeolitt (EF- 

nr. foreligger ikke, CAS-nr.: 130328-18-6). 

2) Sølvzeolitt er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på 

bruk direkte på mennesker eller dyr, og type 7, konserveringsmidler for film, som beskrevet i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

3) Sverige ble utpekt til rapporterende medlemsstat, og landets vedkommende myndighet framla vurderingsrapportene 

sammen med sine konklusjoner for Det europeiske kjemikaliebyrå 12. juni 2017. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 vedtok Komiteen for biocidprodukter  

17. oktober 2018 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser(3), der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) Det framgår av nevnte uttalelser at biocidprodukter av type 2 og 7 som inneholder sølvzeolitt, ikke kan forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom det ikke er påvist at de 

er tilstrekkelig effektive. 

6) Idet det tas hensyn til Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, er det ikke hensiktsmessig å godkjenne sølvzeolitt til 

bruk i biocidprodukter av type 2 og 7, ettersom vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ikke er 

oppfylt. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Sølvzeolitt (EF-nr. foreligger ikke, CAS-nr. 130328-18-6) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 

og 7. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 27.11.2019, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende 

aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, s. 1). 

(3) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet sølvzeolitt, produkttype 2, 

ECHA/BPC/209/2018, vedtatt 17. oktober 2018. Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive 

stoffet sølvzeolitt, produkttype 7, ECHA/BPC/212/2018, vedtatt 17. oktober 2018. 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel tirsdag 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1969 

av tirsdag 26. november 2019 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 5, og 

etter samråd med Den faste komité for biocidprodukter og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet IPBC er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) til bruk i biocidprodukter 

av type 8, og anses derfor i henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 som godkjent i henhold til nevnte 

forordning, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv er oppfylt. 

2) Godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8 utløper 30. juni 2020. Det er 20. desember 2018 inngitt en 

søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 om fornyelse av godkjenningen av IPBC. 

3) Vurderende vedkommende myndighet i Danmark underrettet torsdag 11. april 2019 Kommisjonen om sin beslutning i 

henhold til artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 om at det var nødvendig med en fullstendig vurdering av 

søknaden. I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal vurderende vedkommende myndighet foreta 

en fullstendig vurdering av søknaden innen 365 dager etter at søknaden er validert. 

4) Vurderende vedkommende myndighet kan, når det er relevant, anmode søkeren om å framlegge tilstrekkelige 

opplysninger til at vurderingen skal kunne foretas, i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i nevnte forordning. I slike tilfeller 

utsettes fristen på 365 dager i en periode som ikke skal overstige 180 dager til sammen, med mindre arten av de ønskede 

opplysningene eller uvanlige omstendigheter gjør en lengre utsettelse berettiget. 

5) Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») skal innen 270 dager etter mottak av anbefalingen fra vurderende 

vedkommende myndighet utarbeide og framlegge for Kommisjonen en uttalelse om fornyelse av godkjenningen av det 

aktive stoffet, i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Av grunner som ligger utenfor søkerens kontroll, vil godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8 derfor 

trolig utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Utløpsdatoen for godkjenning av IPBC til bruk i biocidprodukter 

av type 8 bør derfor utsettes i et tidsrom som er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles. Med tanke på fristene for 

vurderende vedkommende myndighets vurdering og for Byråets utarbeiding og framlegging av sin uttalelse, er det 

hensiktsmessig å utsette utløpsdatoen for godkjenningen til 31. desember 2022. 

7) Bortsett fra når det gjelder godkjenningens utløpsdato, forblir K-HDO godkjent til bruk i biocidprodukter av type 8 i 

hen-hold til spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8 er utsatt til 31. desember 2022. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.11.2019, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel tirsdag 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1973 

av onsdag 27. november 2019 

om ikke å godkjenne sølvkobberzeolitt som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter  

av type 2 og 7(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter sølvkobberzeolitt 

(EF-nr. foreligger ikke, CAS-nr.: 130328-19-7). 

2) Sølvkobberzeolitt er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er 

beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr, og type 7, konserveringsmidler for film, som beskrevet i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Sverige ble utpekt til rapporterende medlemsstat, og landets vedkommende myndighet framla vurderingsrapportene 

sammen med sine konklusjoner for Det europeiske kjemikaliebyrå 12. juni 2017. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 vedtok Komiteen for biocidprodukter  

17. oktober 2018 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser(3), der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) Det framgår av nevnte uttalelser at biocidprodukter av type 2 og 7 som inneholder sølvkobberzeolitt, ikke kan forventes 

å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom det ikke er påvist at de 

er tilstrekkelig effektive. 

6) Idet det tas hensyn til Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, er det ikke hensiktsmessig å godkjenne sølvkobber-

zeolitt til bruk i biocidprodukter av type 2 og 7, ettersom vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 ikke er oppfylt. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Sølvkobberzeolitt (EF-nr. foreligger ikke, CAS-nr. 130328-19-7) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 2 og 7. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.11.2019, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2020 av 30. april 2020 om 

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

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende 

aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, s. 1). 

(3) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet sølvkobberzeolitt, produkttype 2, 

ECHA/BPC/210/2018, vedtatt 17. oktober 2018. Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive 

stoffet sølvkobberzeolitt, produkttype 7, ECHA/BPC/213/2018, vedtatt 17. oktober 2018. 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel onsdag 27. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1781 

av 1. oktober 2019 

om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 641/2009 med hensyn til 

krav til miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte 

sirkulasjonspumper uten pakkboks, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2009/125/EF bør Kommisjonen fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter som representerer betydelige salgs- og handelsvolumer i Unionen, og som har en vesentlig miljøvirkning som 

gjennom utforming av produktene kan reduseres betydelig uten at det medfører urimelige kostnader. 

2) Kommisjonsmelding COM(2016)773(2) (arbeidsplan for miljøvennlig utforming), utarbeidet av Kommisjonen i henhold 

til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2009/125/EF, fastsetter prioriteringene for arbeidet innenfor rammen for miljøvennlig 

utforming og energimerking for tidsrommet 2016–2019. I arbeidsplanen for miljøvennlig utforming angis de 

energirelaterte produktgruppene som skal prioriteres ved gjennomføring av forberedende undersøkelser og ved endelig 

vedtakelse av gjennomføringstiltak samt ved revisjon av kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009(3). 

3) Tiltakene i arbeidsplanen beregnes å kunne gi en reduksjon i det årlige forbruket av sluttenergi på mer enn 260 TWh 

innen 2030, hvilket tilsvarer en reduksjon i de årlige klimagassutslippene på ca. 100 millioner tonn innen 2030. 

Elektriske motorer er en av produktgruppene som er oppført i arbeidsplanen, med en estimert reduksjon i det årlige 

forbruket av sluttenergi på 10 TWh innen 2030. 

4) Kommisjonen har fastsatt krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer i forordning (EF) nr. 640/2009, og i 

henhold til den forordningen skal Kommisjonen revidere den forordningen i lys av den teknologiske utviklingen for 

både motorer og turtallsregulatorer. 

5) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 640/2009 har Kommisjonen revidert forordning (EF) nr. 640/2009 og 

analysert de tekniske, miljømessige og økonomiske aspektene ved elektriske motorer og turtallsregulatorer. Revisjonen 

ble utført i nært samarbeid med interessenter og berørte parter fra Unionen og tredjestater. Resultatene ble offentliggjort 

og framlagt for samrådsforumet nedsatt ved artikkel 18 i direktiv 2009/125/EF. 

6) Undersøkelsen i forbindelse med revisjonen viser at systemer som drives av elektriske motorer, bruker rundt halvparten 

av den elektrisiteten som produseres i Unionen. Det anslås at elektriske motorer omformet 1 425 TWh elektrisitet til 

mekanisk energi og varme i 2015, som tilsvarer et utslipp på 560 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette tallet forventes 

å stige til ca. 1 470 TWh innen 2020 og til ca. 1 500 TWh innen 2030.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 25.10.2019, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), 

ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(2) Kommisjonsmelding. Arbeidsplan for miljøvennlig utforming 2016–2019, COM(2016) 773, endelig utgave av 30.11.2016. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer (EUT L 191 av 23.7.2009, s. 26). 
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7) Revisjonen viser også at turtallsregulatorer bringes i omsetning i Unionen i store mengder og bidrar til å regulere 

motorturtallet og øke motorsystemenes energieffektivitet, samt at det er deres energiforbruk i bruksfasen som er det 

vesentligste miljøaspektet i alle faser av livssyklusen. I 2015 omformet turtallsregulatorer ca. 265 TWh elektrisitet fra 

nettet til elektrisitet med en frekvens egnet til den motordrevne enheten; dette tilsvarer 105 millioner tonn CO2-utslipp. 

Dette tallet forventes å stige til ca. 380 TWh innen 2020 og til ca. 570 TWh innen 2030. 

8) Revisjonen tyder på at forordning (EF) nr. 640/2009 ville gitt en innsparing på 57 TWh per år innen 2020 og 102 TWh 

per år innen 2030. Ettersom bestemmelsene i nevnte forordning blir opprettholdt, kommer disse innsparingene også til å 

fortsette. 

9) Det er betydelig mer rom for å forbedre disse motordrevne systemenes energieffektivitet på en kostnadseffektiv måte. 

En kostnadseffektiv måte å gjøre dette på, er å gjøre motorene mer energieffektive, herunder motorer som ikke omfattes 

av forordning (EF) nr. 640/2009, og å bruke mer energieffektive turtallsregulatorer. Dette innebærer at kravene til 

miljøvennlig utforming av elektriske motorer bør tilpasses, og at det bør fastsettes krav til miljøvennlig utforming av 

turtallsregulatorer, for å utnytte deres fulle potensial til kostnadseffektiv energieffektivitet. 

10) Krav til miljøvennlig utforming bør også omfatte krav til produktinformasjon som vil hjelpe mulige kjøpere å treffe den 

mest hensiktsmessige beslutningen og gjøre det lettere for medlemsstatene å utføre markedstilsyn. 

11) Mange motorer er integrert i andre produkter. For å oppnå mest mulig kostnadseffektiv energisparing bør denne 

forordningen få anvendelse på slike motorer, forutsatt at effektiviteten deres kan prøves separat. 

12) Når det gjelder produktene som omfattes av denne forordningen, er det energiforbruket i bruksfasen som er identifisert 

som det vesentlige miljøaspektet for forordningens formål. 

13) Elektriske motorer brukes i mange forskjellige typer produkter, som pumper, vifter eller verktøymaskiner, og under 

mange forskjellige driftsforhold. Energiforbruket til motordrevne systemer kan reduseres dersom motorer som brukes 

med variabelt turtall og variabel belastning, utstyres med turtallsregulatorer, men også dersom disse turtallsregulatorene 

har egne minstekrav til energieffektivitet. I enheter med konstant turtall (konstant belastning) medfører en 

turtallsregulator tilleggskostnader og energitap. Bruk av en turtallsregulator bør derfor ikke være obligatorisk i henhold 

til denne forordningen. 

14) Forbedringer av elektriske motorers og turtallsregulatorers elektrisitetsforbruk bør oppnås ved å ta i bruk eksisterende, 

allment tilgjengelig og kostnadseffektiv teknologi som kan redusere de samlede kostnadene til kjøp og drift av dem. 

15) Kravene til miljøvennlig utforming bør harmoniseres med kravene til energieffektivitet for elektriske motorer og 

turtallsregulatorer i hele Unionen, slik at de bidrar til et velfungerende indre marked og til å forbedre disse produktenes 

miljøprestasjon. 

16) Produsentene bør ha tilstrekkelig tid til å endre utformingen av eller tilpasse sine produkter når det er nødvendig. 

Tidsplanen bør fastsettes slik at de elektriske motorenes eller turtallsregulatorenes funksjonalitet påvirkes minst mulig. 

Den bør også tas hensyn til kostnadene for produsentene, herunder små og mellomstore bedrifter, samtidig som det 

sikres at målene for denne forordningen oppnås i god tid. 

17) Inkludering av motorer som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 640/2009, særlig mindre og større motorer, bør 

sammen med oppdaterte minstekrav til energieffektivitet som er i tråd med internasjonale standarder og teknologiske 

framskritt, og inkludering av turtallsregulatorer, øke markedsdekningen av elektriske motorer og turtallsregulatorer med 

forbedret miljøvirkning i hele livssyklusen. Dette bør føre til en anslått ytterligere netto energisparing på 10 TWh per år 

og redusere netto klimagassutslipp med 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år innen 2030, sammenlignet med det 

som hadde vært situasjonen uten ytterligere tiltak.  
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18) Selv om miljøvirkningen av mellomspenningsmotorer er relevant, finnes det på det nåværende tidspunkt ingen 

klassifisering for energieffektiviteten til elektriske motorer med en merkespenning på over 1 000 V. Når en slik 

klassifisering er utarbeidet, bør muligheten for å fastsette minstekrav til mellomspenningsmotorer vurderes på nytt. 

19) Selv om miljøvirkningen av nedsenkbare motorer er relevant, finnes det på det nåværende tidspunktet ingen 

prøvingsstandard som definerer energieffektivitetsklassene for slike motorer. Når en slik prøvingsstandard og 

klassifisering er utarbeidet, bør muligheten for å fastsette minstekrav til nedsenkbare motorer vurderes på nytt. 

20) Kommisjonsmeldingen om den sirkulære økonomien(4) og meldingen om arbeidsplanen for miljøvennlig utforming(5) 

understreker viktigheten av å bruke rammen for miljøvennlig utforming til å støtte omstillingen til en mer 

ressurseffektiv og sirkulær økonomi. For å redusere kostnadene til reparasjon av produkter som inneholder motorer som 

ble brakt i omsetning før ikrafttredelsen av denne forordningen, eller for å unngå at de hogges opp for tidlig dersom de 

ikke kan repareres, bør det fastsettes i denne forordningen at motorer som leveres som reservedeler, unntas i et visst 

tidsrom. Formålet med dette er å unngå det problemet som oppstår dersom det er umulig å skifte ut en motor som ikke 

oppfyller kravene, med en som oppfyller kravene, uten uforholdsmessig store kostnader for sluttbrukeren. Dersom slike 

motorer er beregnet på reparasjon av produkter for hvilke det er fastsatt særlige bestemmelser om tilgang til 

reservedeler, herunder motorer, i andre forordninger om miljøvennlig utforming, bør disse særlige bestemmelsene ha 

forrang foran bestemmelsene om reservedeler i denne forordningen. 

21) I særlige situasjoner, for eksempel dersom det dreier seg om sikkerhet, funksjonalitet eller uforholdsmessig store 

kostnader, bør visse motorer eller turtallsregulatorer unntas fra effektivitetskravene. Denne forordningen bør imidlertid 

likevel omfatte slike produkter når det gjelder krav til produktinformasjon, for eksempel opplysninger om demontering, 

resirkulering eller sluttbehandling av uttjente produkter, eller andre opplysninger som er nyttige for markeds-

tilsynsformål. 

22) De relevante produktparametrene bør fastsettes ved hjelp av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder. Disse 

metodene bør bygge på de nyeste allment anerkjente metodene, herunder eventuelle harmoniserte standarder vedtatt av 

de europeiske standardiseringsorganisasjonene oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning 

1025/2012(6). 

23) En passende standard for bestemmelse av de særlige driftsformene S1, S3 eller S6 er IEC 60034-1:2017. Passende 

standarder for bestemmelse av Ex eb-motor med økt sikkerhet og andre eksplosjonssikre motorer er IEC/EN 60079-

7:2015, IEC/EN 60079-31:2014 eller IEC/EN 60079-1:2014. 

24) I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF bør de gjeldende framgangsmåtene for samsvarsvurdering 

spesifiseres i denne forordningen. 

25) Produktenes oppfyllelse av kravene bør påvises enten når de bringes i omsetning eller når de tas i bruk, ikke begge 

deler. 

26) For å lette samsvarskontrollen bør produsentene, importørene eller representantene oppgi de opplysningene som er 

nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 2009/125/EF, i den tekniske dokumentasjonen, i den grad opplysningene har 

relevans for kravene fastsatt i denne forordningen. 

27) For å gjøre denne forordningen mer effektiv og beskytte forbrukerne bør det være forbudt å bringe i omsetning eller ta i 

bruk produkter som automatisk endrer sin ytelse under prøvingsforhold for å forbedre de oppgitte parametrene. 

28) For å lette verifiseringsprøvingen bør markedstilsynsmyndighetene ha mulighet til å teste eller bevitne testing av større 

motorer på stedet, for eksempel hos produsenten. 

29) I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne forordningen bør det i samsvar med del 3 nr. 2 i vedlegg I til 

direktiv 2009/125/EF angis referanseverdier for de beste tilgjengelige teknologiene, for å sikre stor utbredelse av og 

enkel tilgang til opplysninger om produktenes miljøprestasjon gjennom hele deres livssyklus.  

  

(4) COM(2015) 614 endelig utgave av 2.12.2015. 

(5) COM(2016) 773 endelig utgave av 30.11.2016. 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning  

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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30) Det bør foretas en revisjon av denne forordningen der det vurderes hvor hensiktsmessige og effektive dens 

bestemmelser er for å nå dens mål. Revisjonen bør foretas etter at det har gått tilstrekkelig tid til å gjennomføre alle 

bestemmelsene og observere deres innvirkning på markedet. 

31) Forordning (EF) nr. 640/2009 bør derfor oppheves. 

32) Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonspumper integrert i kjeler er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 641/2009(7). For å sikre at installerte kjeler med defekt sirkulasjonspumpe kan repareres i sin tekniske levetid, bør 

unntaket i nevnte forordning for sirkulasjonspumper som leveres som reservedeler til eksisterende kjeler, forlenges. 

33) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 

2009/125/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer som skal bringes i 

omsetning eller tas i bruk, også når de er integrert i andre produkter. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1) Denne forordningen får anvendelse på følgende produkter: 

a) Børsteløse elektriske induksjonsmotorer, kommutatorer, sleperinger eller elektriske koplinger til rotoren, beregnet på 

drift ved en sinusspenning på 50 Hz, 60 Hz eller 50/60 Hz, som 

i) har to, fire, seks eller åtte poler, 

ii) har en merkespenning UN på over 50 V og høyst 1 000 V, 

iii) har en merkeeffekt PN på fra 0,12 kW til høyst 1 000 kW, 

iv) har merkeverdier basert på kontinuerlig drift, og 

v) er beregnet på drift koplet direkte til strømnettet. 

b) Trefasede turtallsregulatorer som 

i) er beregnet på drift med én motor som nevnt i bokstav a), med en merkeeffekt på mellom 0,12 kW og 1 000 kW, 

ii) har en merkespenning på over 100 V og høyst 1 000 V vekselstrøm, 

iii) har bare én vekselspenningsutgang. 

2) Kravene i avsnitt 1 og i avsnitt 2 nr. 1, 2, 5–11 og 13 i vedlegg I får ikke anvendelse på følgende motorer: 

a) Motorer som er fullstendig integrert i et produkt (for eksempel i et gir, en pumpe, vifte eller kompressor), slik at 

energiytelsen deres ikke kan prøves uavhengig av produktet, selv med et midlertidig endeskjold og lager på 

drivakselsiden; motoren må ha felles komponenter (bortsett fra forbindelseselementer, som bolter) med den drevne 

enheten (for eksempel en aksel eller selve huset), og skal ikke være konstruert på en slik måte at motoren kan skilles 

fra den drevne enheten og fungere selvstendig. Atskillelsen skal gjøre at motoren blir ubrukbar. 

b) Motorer med integrert turtallsregulator (kompakte drivverk) der motorens energiytelse ikke kan prøves uavhengig av 

turtallsregulatoren.  

  

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 641/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten 

pakkboks (EUT L 191 av 23.7.2009, s. 35). 
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c) Motorer med integrert brems som utgjør en integrerende del av den indre motorkonstruksjonen, og som verken kan 

fjernes eller drives med en separat strømkilde under prøvingen av motorens effektivitet. 

d) Motorer som er spesielt konstruert og spesifisert for drift utelukkende 

i) i høyder på over 4 000 meter over havet, 

ii) ved omgivelsestemperaturer på over 60 °C, 

iii) ved en maksimal driftstemperatur på over 400 °C, 

iv) ved omgivelsestemperaturer på under –30 °C, eller 

v) når vanntemperaturen ved produktets kjølevannsinntak er under 0 °C eller over 32 °C. 

e) Motorer som er spesielt konstruert og spesifisert for drift fullstendig nedsenket i væske. 

f) Motorer som er spesifikt egnet til sikkerhetskravene i atomanlegg, som definert i artikkel 3 i rådsdirektiv 

2009/71/Euratom(8). 

g) Eksplosjonssikre motorer som er spesielt konstruert og sertifisert for gruvedrift, som definert i nr. 1 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU(9). 

h) Motorer i trådløst eller batteridrevet utstyr. 

i) Motorer i håndholdt utstyr der vekten bæres av hånden under bruk. 

j) Motorer i håndstyrt mobilt utstyr som flyttes når det er i bruk. 

k) Motorer med mekaniske kommutatorer. 

l) Fullstendig lukkede uventilerte motorer (TENV-motorer). 

m) Motorer som er brakt i omsetning før 1. juli 2029 som erstatning for identiske produktintegrerte motorer brakt i 

omsetning før 1. juli 2022, og som spesifikt markedsføres som dette. 

n) Flerhastighetsmotorer, dvs. motorer med flere viklinger eller med en innstillbar vikling, som gir et forskjellig antall 

poler og hastigheter. 

o) Motorer som er særlig konstruert for framdrift av elektriske kjøretøyer. 

3) Kravene i avsnitt 3 og i avsnitt 4 nr. 1, 2 og 5–10 i vedlegg I får ikke anvendelse på følgende turtallsregulatorer: 

a) Produktintegrerte turtallsregulatorer hvis energiytelse ikke kan prøves uavhengig av produktet, det vil si at et forsøk på 

å gjøre dette ville gjøre turtallsregulatoren eller produktet ubrukbart. 

b) Turtallsregulatorer som er spesifikt egnet til sikkerhetskravene i atomanlegg, som definert i artikkel 3 i rådsdirektiv 

2009/71/Euratom. 

c) Regenerative turtallsregulatorer. 

d) Turtallsregulatorer med sinusformet inngangsstrøm. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «elektrisk motor» eller «motor» en innretning som omformer elektrisk inngangseffekt til mekanisk utgangseffekt i form 

av rotasjon med en omdreiningshastighet og et dreiemoment som avhenger av faktorer som blant annet tilførsels-

spenningens frekvens og antallet poler i motoren,  

  

(8) Rådsdirektiv 2009/71/Euratom av 25. juni 2009 om fastsettelse av en fellesskapsramme for atomsikkerhet ved atomanlegg (EUT L 172 av 

2.7.2009, s. 18). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og 

sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 309). 
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2) «turtallsregulator» en elektronisk energiomformer som kontinuerlig tilpasser forsyningen av elektrisk energi til en enkelt 

motor for å regulere motorens mekaniske utgangseffekt i henhold til det dreiemomentet og turtallet som motorens 

belastning krever, ved å justere energiforsyningen til en variabel frekvens og spenning som tilføres motoren. Dette 

omfatter all elektronikk som er tilkoplet mellom strømnettet og motoren, herunder utvidelser som verneinnretninger, 

transformatorer og hjelpeutstyr, 

3) en motors «energieffektivitet» forholdet mellom dens mekaniske utgangseffekt og den aktive elektriske inngangseffekten, 

4) «pol» en nordpol eller sørpol som produseres av motorens roterende magnetfelt; det samlede antallet poler bestemmer 

motorens grunnhastighet, 

5) «kontinuerlig drift» at en motor kan være i kontinuerlig drift ved merkeeffekten med en temperaturstigning innenfor den 

angitte isolasjonsklassen, spesifisert som de særlige driftsformene S1, S3 >= 80 % eller S6 >= 80 %, som definert i 

standarder, 

6) «fase» konfigurasjonen av strømnettet, 

7) «strømnett» eller «nett» strømforsyningen fra elektrisitetsnettet, 

8) «motor med mekaniske kommutatorer» en motor med en mekanisk innretning som vender strømretningen, 

9) «trådløst eller batteridrevet utstyr» et apparat som drives med energi fra batterier og dermed kan utføre sin tiltenkte 

funksjon uten å være koplet til strømforsyning, 

10) «håndholdt utstyr» et bærbart apparat som er beregnet på å holdes i hånden under normal bruk, 

11) «håndstyrt utstyr» et ikke-veigående mobilt apparat som beveges og styres av brukeren under normal bruk, 

12) «fullstendig lukket uventilert motor (TENV – Totally Enclosed Non-Ventilated)» en motor som er konstruert og 

spesifisert for drift uten vifte, og som avgir varme hovedsakelig gjennom naturlig ventilasjon eller stråling fra den 

fullstendig lukkede motoroverflate, 

13) «regenerativ turtallsregulator» en turtallsregulator som kan regenerere energi fra belastningen til strømnettet, dvs. som 

induserer en faseforskyvning på 180° +/- 20° av inngangsstrømmen til inngangsspenningen når motoren bremser, 

14) «turtallsregulator med sinusformet inngangsstrøm» en turtallsregulator hvis inngangsstrøm er sinusformet, med et samlet 

harmonisk innhold på under 10 %, 

15) «bremsemotor» en motor utstyrt med en elektromekanisk brems som virker direkte på motorakslingen uten koplinger, 

16) «Ex eb-motor med økt sikkerhet» en motor beregnet på bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser og sertifisert som «Ex eb», 

som definert i standarder, 

17) «annen eksplosjonssikker motor» en motor beregnet på bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser og sertifisert som «Ex ec», 

«Ex tb», «Ex tc», «Ex db» eller «Ex dc», som definert i standarder, 

18) en turtallsregulators «prøvingsbelastning» den elektriske innretningen som brukes til prøving, og som bestemmer 

utgangsstrømmen og forskyvningsfaktoren cos phi, 

19) «tilsvarende modell» en modell som har de samme tekniske egenskapene som er relevante for den tekniske informasjonen 

som skal gis, men som skal bringes i omsetning eller tas i bruk av samme produsent, importør eller representant som en 

annen modell med en annen modellbetegnelse, 

20) «modellbetegnelse» koden (vanligvis alfanumerisk) som skiller en bestemt modell av et produkt fra andre modeller med 

samme varemerke eller produsentnavn, importørnavn eller representantnavn, 

21) «bevitnet testing» aktiv observasjon av den fysiske prøvingen av det produktet som undersøkes av en annen part, for å 

trekke konklusjoner om prøvingen og prøvingsresultatenes gyldighet. Dette kan omfatte konklusjoner om hvorvidt 

prøvings- og beregningsmetodene som brukes, er i samsvar med gjeldende standarder og lovgivning,  
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22) «akseptansetest på fabrikk» (FAT – Factory Acceptance Test) en prøving av et bestilt produkt hvor kunden bruker 

bevitnet testing til å verifisere at produktet fullt ut oppfyller de avtalefestede kravene, før det aksepteres eller tas i bruk. 

Artikkel 4 

Krav til miljøvennlig utforming 

Kravene til miljøvennlig utforming i vedlegg I får anvendelse fra datoene angitt der. 

Artikkel 5 

Samsvarsvurdering 

1. Framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal være systemet for intern kontroll av 

utformingen beskrevet i vedlegg IV til nevnte direktiv eller styringsordningen beskrevet i vedlegg V til nevnte direktiv. 

2. Med henblikk på samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentasjonen 

for motorer inneholde en kopi av produktinformasjonen som gis i samsvar med nr. 2 i vedlegg I til denne forordningen, samt de 

nærmere opplysningene om og resultatene av beregningene angitt i vedlegg II til denne forordningen. 

3. Med henblikk på samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentasjonen 

for turtallsregulatorer inneholde en kopi av produktinformasjonen som gis i samsvar med nr. 4 i vedlegg I til denne 

forordningen, samt de nærmere opplysningene om og resultatene av beregningene angitt i vedlegg II til denne forordningen. 

4. Dersom informasjonen i den tekniske dokumentasjonen for en bestemt modell er innhentet 

a) fra en modell som har de samme tekniske egenskapene som er relevante for den tekniske informasjonen som skal gis, men 

er framstilt av en annen produsent, eller 

b) gjennom beregninger på grunnlag av konstruksjon eller ekstrapolering fra en annen modell fra samme eller en annen 

produsent, eller begge deler, 

skal den tekniske dokumentasjonen inneholde de nærmere opplysningene om disse beregningene, den vurderingen produsenten 

har gjennomført for å kontrollere at beregningene stemmer, og, dersom det er relevant, erklæringen om at modellene fra ulike 

produsenter er identiske. 

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en liste over alle tilsvarende modeller, herunder modellbetegnelsene. 

Artikkel 6 

Verifiseringsprosedyre ved markedstilsyn 

Medlemsstatene skal benytte verifiseringsprosedyren fastsatt i vedlegg III når de foretar markedstilsyn som nevnt i artikkel 3 nr. 

2 i direktiv 2009/125/EF. 

Artikkel 7 

Omgåelse og programvareoppdateringer 

Produsenten, importøren eller representanten skal ikke bringe i omsetning produkter som er konstruert for å kunne oppdage at 

de blir prøvd (f.eks. ved å gjenkjenne prøvingsforholdene eller prøvingssyklusen), og for å reagere spesifikt gjennom 

automatisk å endre ytelsen under prøvingen for å oppnå et gunstigere nivå på noen av de parametrene som er angitt i denne 

forordningen eller oppgitt av produsenten, importøren eller representanten i den tekniske dokumentasjonen, eller som er angitt i 

noen av den dokumentasjonen som stilles til rådighet. 

Verken produktets energiforbruk eller noen av de andre oppgitte parametrene skal bli dårligere etter en programvare- eller 

fastvareoppdatering når de måles ut fra samme prøvingsstandard som opprinnelig ble brukt til samsvarserklæringen, med 

mindre sluttbrukeren uttrykkelig har samtykket til dette før oppdateringen. Det skal ikke skje noen svekkelse av ytelsen som 

følge av at oppdateringen avvises.  
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En programvareoppdatering skal aldri føre til at produktets ytelse endres på en måte som gjør at det ikke oppfyller de kravene 

til miljøvennlig utforming som gjelder for samsvarserklæringen. 

Artikkel 8 

Referanseverdier 

Referanseverdiene for de miljømessig beste motorene og turtallsregulatorene som finnes når denne forordningen vedtas, er 

angitt i vedlegg IV. 

Artikkel 9 

Revisjon 

Kommisjonen skal revidere denne forordningen i lys av den teknologiske utviklingen og framlegge resultatene av denne 

revisjonen, eventuelt sammen med et utkast til endringsforslag, for samrådsforumet senest 14. november 2023. 

Ved denne revisjonen skal det særlig undersøkes 

1) om det er hensiktsmessig å fastsette ytterligere krav til ressurseffektivitet for produkter i samsvar med målene for den 

sirkulære økonomien, herunder identifisering og ombruk av sjeldne jordmetaller i permanentmagnetmotorer, 

2) om verifiseringstoleransene er hensiktsmessige, 

3) om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til motorer og turtallsregulatorer, 

4) om det er hensiktsmessig å fastsette minstekrav til energieffektivitet for motorer med en merkespenning på over 1 000 V, 

5) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til kombinasjoner av motorer og turtallsregulatorer som bringes i omsetning 

sammen, samt til integrerte turtallsregulatorer (kompakte drivverk), 

6) om unntakene omhandlet i artikkel 2 nr. 2 og 3 er hensiktsmessige, 

7) om det er hensiktsmessig å tilføye andre typer motorer til virkeområdet, herunder permanentmagnetmotorer. 

Artikkel 10 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 640/2009 oppheves med virkning fra 1. juli 2021. 

Artikkel 11 

Endring av forordning (EF) nr. 641/2009 

(1) I artikkel 1 skal nr. 2 bokstav b) lyde: 

«b) sirkulasjonspumper som skal integreres i produkter og bringes i omsetning innen 1. januar 2022 som erstatning for identiske 

produktintegrerte sirkulasjonspumper som bringes i omsetning innen 1. august 2015, og som markedsføres spesifikt som dette, 

bortsett fra når det gjelder produktinformasjonskravene i vedlegg I nr. 2 punkt 1 bokstav e).» 
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(2) I vedlegg I skal nr. 2 punkt 1 bokstav e) lyde: 

«e) skal det for sirkulasjonspumper som skal integreres i produkter og bringes i omsetning innen 1. januar 2022 som erstatning 

for identiske produktintegrerte sirkulasjonspumper som bringes i omsetning innen 1. august 2015, angis tydelig på erstatnings-

pumpen eller dens emballasje hvilket produkt eller hvilke produkter den er beregnet på.» 

Artikkel 12 

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 1. juli 2021. Artikkel 7 første ledd og artikkel 11 får imidlertid anvendelse fra 14. november 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 1. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRAV TIL MILJØVENNLIG UTFORMING AV MOTORER OG TURTALLSREGULATORER 

1. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET FOR MOTORER 

Kravene til energieffektivitet for motorer får anvendelse i henhold til følgende tidsplan: 

a) Fra 1. juli 2021: 

i) Energieffektiviteten for trefasemotorer med en merkeeffekt på minst 0,75 kW og høyst 1 000 kW, med 2, 4, 6 eller 

8 poler, som ikke er Ex eb-motorer med økt sikkerhet, skal minst tilsvare effektivitetsnivå IE3 som angitt i tabell 2. 

ii) Energieffektiviteten for trefasemotorer med en merkeeffekt på minst 0,12 kW og under 0,75 kW, med 2, 4, 6 eller  

8 poler, som ikke er Ex eb-motorer med økt sikkerhet, skal minst tilsvare effektivitetsnivå IE2 som angitt i tabell 1. 

b) Fra 1. juli 2023: 

i) Energieffektiviteten for Ex eb-motorer med økt sikkerhet med en merkeeffekt på minst 0,12 kW og høyst  

1 000 kW, med 2, 4, 6 eller 8 poler, og enfasemotorer med en merkeeffekt på minst 0,12 kW, skal minst tilsvare 

effektivitetsnivå IE2 som angitt i tabell 1. 

ii) Energieffektiviteten for trefasemotorer som ikke er enten bremsemotorer, Ex eb-motorer med økt sikkerhet eller 

andre eksplosjonssikre motorer, med en merkeeffekt på minst 75 kW og høyst 200 kW, med 2, 4 eller 6 poler, skal 

minst tilsvare effektivitetsnivå IE4 som angitt i tabell 3. 

Energieffektiviteten for motorer, uttrykt i internasjonale energieffektivitetsklasser (IE), er angitt i tabell 1, 2 og 3 for forskjellige 

verdier av motorens merkeutgangseffekt PN. IE-klassene bestemmes ved motorens merkeutgangseffekt (PN) og merkespenning 

(UN), basert på drift ved 50 Hz og en referanseomgivelsestemperatur på 25 °C. 

Tabell 1 

Minsteeffektivitet ηn for effektivitetsnivå IE2 ved 50 Hz (%) 

Merkeutgangseffekt PN 

[kW] 

Antall poler 

2 4 6 8 

0,12 53,6 59,1 50,6 39,8 

0,18 60,4 64,7 56,6 45,9 

0,20 61,9 65,9 58,2 47,4 

0,25 64,8 68,5 61,6 50,6 

0,37 69,5 72,7 67,6 56,1 

0,40 70,4 73,5 68,8 57,2 

0,55 74,1 77,1 73,1 61,7 

0,75 77,4 79,6 75,9 66,2 

1,1 79,6 81,4 78,1 70,8 

1,5 81,3 82,8 79,8 74,1 

2,2 83,2 84,3 81,8 77,6 

3 84,6 85,5 83,3 80,0 

4 85,8 86,6 84,6 81,9 

5,5 87,0 87,7 86,0 83,8 

7,5 88,1 88,7 87,2 85,3 
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Merkeutgangseffekt PN 

[kW] 

Antall poler 

2 4 6 8 

11 89,4 89,8 88,7 86,9 

15 90,3 90,6 89,7 88,0 

18,5 90,9 91,2 90,4 88,6 

22 91,3 91,6 90,9 89,1 

30 92,0 92,3 91,7 89,8 

37 92,5 92,7 92,2 90,3 

45 92,9 93,1 92,7 90,7 

55 93,2 93,5 93,1 91,0 

75 93,8 94,0 93,7 91,6 

90 94,1 94,2 94,0 91,9 

110 94,3 94,5 94,3 92,3 

132 94,6 94,7 94,6 92,6 

160 94,8 94,9 94,8 93,0 

200–1 000 95,0 95,1 95,0 93,5 

Tabell 2 

Minsteeffektivitet (η) for effektivitetsnivå IE3 ved 50 Hz (%) 

Merkeutgangseffekt PN 

[kW] 

Antall poler 

2 4 6 8 

0,12 60,8 64,8 57,7 50,7 

0,18 65,9 69,9 63,9 58,7 

0,20 67,2 71,1 65,4 60,6 

0,25 69,7 73,5 68,6 64,1 

0,37 73,8 77,3 73,5 69,3 

0,40 74,6 78,0 74,4 70,1 

0,55 77,8 80,8 77,2 73,0 

0,75 80,7 82,5 78,9 75,0 

1,1 82,7 84,1 81,0 77,7 

1,5 84,2 85,3 82,5 79,7 

2,2 85,9 86,7 84,3 81,9 

3 87,1 87,7 85,6 83,5 

4 88,1 88,6 86,8 84,8 

5,5 89,2 89,6 88,0 86,2 

7,5 90,1 90,4 89,1 87,3 

11 91,2 91,4 90,3 88,6 
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Merkeutgangseffekt PN 

[kW] 

Antall poler 

2 4 6 8 

15 91,9 92,1 91,2 89,6 

18,5 92,4 92,6 91,7 90,1 

22 92,7 93,0 92,2 90,6 

30 93,3 93,6 92,9 91,3 

37 93,7 93,9 93,3 91,8 

45 94,0 94,2 93,7 92,2 

55 94,3 94,6 94,1 92,5 

75 94,7 95,0 94,6 93,1 

90 95,0 95,2 94,9 93,4 

110 95,2 95,4 95,1 93,7 

132 95,4 95,6 95,4 94,0 

160 95,6 95,8 95,6 94,3 

200–1 000 95,8 96,0 95,8 94,6 

Tabell 3 

Minsteeffektivitet ηn for effektivitetsnivå IE4 ved 50 Hz (%) 

Merkeutgangseffekt PN 

[kW] 

Antall poler 

2 4 6 8 

0,12 66,5 69,8 64,9 62,3 

0,18 70,8 74,7 70,1 67,2 

0,20 71,9 75,8 71,4 68,4 

0,25 74,3 77,9 74,1 70,8 

0,37 78,1 81,1 78,0 74,3 

0,40 78,9 81,7 78,7 74,9 

0,55 81,5 83,9 80,9 77,0 

0,75 83,5 85,7 82,7 78,4 

1,1 85,2 87,2 84,5 80,8 

1,5 86,5 88,2 85,9 82,6 

2,2 88,0 89,5 87,4 84,5 

3 89,1 90,4 88,6 85,9 

4 90,0 91,1 89,5 87,1 

5,5 90,9 91,9 90,5 88,3 

7,5 91,7 92,6 91,3 89,3 

11 92,6 93,3 92,3 90,4 

15 93,3 93,9 92,9 91,2 

18,5 93,7 94,2 93,4 91,7 

22 94,0 94,5 93,7 92,1 
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Merkeutgangseffekt PN 

[kW] 

Antall poler 

2 4 6 8 

30 94,5 94,9 94,2 92,7 

37 94,8 95,2 94,5 93,1 

45 95,0 95,4 94,8 93,4 

55 95,3 95,7 95,1 93,7 

75 95,6 96,0 95,4 94,2 

90 95,8 96,1 95,6 94,4 

110 96,0 96,3 95,8 94,7 

132 96,2 96,4 96,0 94,9 

160 96,3 96,6 96,2 95,1 

200–249 96,5 96,7 96,3 95,4 

250–314 96,5 96,7 96,5 95,4 

315–1 000 96,5 96,7 96,6 95,4 

Til å bestemme minsteeffektiviteten for 50 Hz-motorer med en merkeutgangseffekt PN på mellom 0,12 og 200 kW som ikke er 

oppført i tabell 1, 2 og 3, skal følgende formel brukes: 

 

A, B, C og D er interpolasjonskoeffisienter som bestemmes ut fra tabell 4 og 5. 

Tabell 4 

Interpolasjonskoeffisienter for motorer med merkeutgangseffekt P fra 0,12 kW til 0,55 kW 

IE-kode Koeffisienter 2 poler 4 poler 6 poler 8 poler 

IE2 A 22,4864 17,2751 -15,9218 6,4855 

B 27,7603 23,978 -30,258 9,4748 

C 37,8091 35,5822 16,6861 36,852 

D 82,458 84,9935 79,1838 70,762 

IE3 A 6,8532 7,6356 -17,361 -0,5896 

B 6,2006 4,8236 -44,538 -25,526 

C 25,1317 21,0903 -3,0554 4,2884 

D 84,0392 86,0998 79,1318 75,831 

IE4 A -8,8538 8,432 -13,0355 -4,9735 

B -20,3352 2,6888 -36,9497 -21,453 

C 8,9002 14,6236 -4,3621 2,6653 

D 85,0641 87,6153 82,0009 79,055 

Mellom 0,55 kW og 0,75 kW skal det utføres en lineær interpolasjon på grunnlag av den minsteeffektiviteten som oppnås for 

0,55 kW og 0,75 kW.  
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Tabell 5 

Interpolasjonskoeffisienter for motorer med merkeutgangseffekt P fra 0,75 kW til 200 kW 

IE-kode Koeffisienter 2 poler 4 poler 6 poler 8 poler 

IE2 A 0,2972 0,0278 0,0148 2,1311 

B -3,3454 -1,9247 -2,4978 -12,029 

C 13,0651 10,4395 13,247 26,719 

D 79,077 80,9761 77,5603 69,735 

IE3 A 0,3569 0,0773 0,1252 0,7189 

B -3,3076 -1,8951 -2,613 -5,1678 

C 11,6108 9,2984 11,9963 15,705 

D 82,2503 83,7025 80,4769 77,074 

IE4 A 0,34 0,2412 0,3598 0,6556 

B -3,0479 -2,3608 -3,2107 -4,7229 

C 10,293 8,446 10,7933 13,977 

D 84,8208 86,8321 84,107 80,247 

Tap bestemmes i samsvar med vedlegg II. 

2. KRAV TIL PRODUKTINFORMASJON FOR MOTORER 

Kravene til produktinformasjon fastsatt i nr. 1–13 nedenfor skal være tydelig angitt 

a) i det tekniske databladet eller brukerhåndboken som leveres med motoren, 

b) i den tekniske dokumentasjonen med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 5, 

c) på fritt tilgjengelige nettsteder som tilhører motorprodusenten, dennes representant eller importøren, og 

d) i det tekniske databladet som leveres med produkter som motoren inngår i. 

Når det gjelder den tekniske dokumentasjonen, skal opplysningene stå i samme rekkefølge som i nr. 1–13. Det er ikke 

nødvendig å bruke nøyaktig samme ordlyd som i listen. Informasjonen kan gis i form av lett forståelige grafer, figurer eller 

symboler i stedet for tekst. 

Fra 1. juli 2021: 

1) Nominell virkningsgrad (ηΝ) ved full, 75 % og 50 % nominell belastning og merkespenning (UN), bestemt på grunnlag av 

drift ved 50 Hz og en referanseomgivelsestemperatur på 25 °C, avrundet til én desimal. 

2) Effektivitetsnivå: «IE2», «IE3» eller «IE4», som angitt i første avsnitt i dette vedlegget. 

3) Produsentens navn eller varemerke, organisasjonsnummer og adresse. 

4) Produktets modellbetegnelse. 

5) Antall poler på motoren. 

6) Merkeutgangseffekt PN uttrykt som enkeltverdi(er) eller intervall (kW). 

7) Motorens merkeinngangsfrekvens(er) (Hz). 

8) Merkespenning uttrykt som enkeltverdi(er) eller intervall (V). 

9) Merketurtall uttrykt som enkeltverdi(er) eller intervall (o/min). 

10) Om motoren er enfaset eller trefaset. 

11) Opplysninger om driftsforhold som motoren er konstruert for: 

a) Høyde over havet. 

b) Laveste og høyeste temperatur i omgivelsesluften, herunder for motorer med luftkjøling.  
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c) Kjølevannstemperatur ved inntaket til produktet, dersom det er relevant. 

d) Høyeste driftstemperatur. 

e) Eksplosjonsfarlige omgivelser. 

12) Dersom motoren anses å være unntatt fra effektivitetskravene i samsvar med artikkel 2 nr. 2 i denne forordningen, den 

spesifikke grunnen til at den anses å være unntatt. 

Fra 1. juli 2022: 

13) Effekttap uttrykt i prosent (%) av merkeutgangseffekt ved følgende forskjellige driftspunkter for turtall i forhold til 

dreiemoment: (25;25) (25;100) (50;25) (50;50) (50;100) (90;50) (90;100) bestemmes på grunnlag av en referanseom-

givelsestemperatur på 25 °C, avrundet til én desimal; dersom motoren ikke er egnet for drift ved noen av de ovennevnte 

driftspunktene for turtall i forhold til dreiemoment, skal det angis «Ikke relevant» for disse punktene. 

Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 samt produksjonsår skal være varig angitt på eller nær motorens merkeplate. Dersom 

størrelsen på merkeplaten gjør det umulig å angi alle opplysningene nevnt i nr. 1, skal bare den nominelle virkningsgraden ved 

full nominell belastning og merkespenning være angitt. 

Det er ikke nødvendig å offentliggjøre opplysningene oppført i nr. 1–13 på fritt tilgjengelige nettsteder for spesialutformede 

motorer med særlig mekanisk eller elektrisk konstruksjon som er produsert etter en bestemt kundes ønske, dersom disse 

opplysningene inngår i de kommersielle tilbudene til kundene. 

Produsentene skal i det tekniske databladet eller brukerhåndboken som leveres med motoren, opplyse om eventuelle særlige 

forholdsregler som må tas når motorer skal monteres, installeres, vedlikeholdes eller brukes med turtallsregulatorer. 

For motorer som er unntatt fra effektivitetskravene i samsvar med artikkel 2 nr. 2 bokstav m) i denne forordningen, skal det på 

motoren eller dens emballasje og i dokumentasjon tydelig angis «Motor som skal brukes utelukkende som reservedel til» 

etterfulgt av produktet/produktene den er beregnet på. 

For 50/60 Hz- og 60 Hz-motorer kan opplysningene angitt i nr. 1 og 2 over gis for drift ved 60 Hz i tillegg til verdiene for 

50 Hz, med tydelig angivelse av de gjeldende frekvensene. 

Tap bestemmes i samsvar med vedlegg II. 

3. EFFEKTIVITETSKRAV TIL TURTALLSREGULATORER 

Effektivitetskrav til turtallsregulatorer får anvendelse som følger: 

Fra 1. juli 2021 skal effekttapet hos turtallsregulatorer som er beregnet på å brukes med motorer med en merkeutgangseffekt på 

minst 0,12 kW og høyst 1 000 kW, ikke overstige de høyeste effekttapene som tilsvarer effektivitetsnivå IE2. 

Energieffektiviteten for turtallsregulatorer, uttrykt i internasjonale energieffektivitetsklasser (IE), bestemmes på grunnlag av 

effekttap som følger: 

De maksimale effekttapene for klasse IE2 er 25 % lavere enn referanseverdien i tabell 6. 

Tabell 6 

Referansetap for turtallsregulatorer og forskyvningsfaktor ved prøvingsbelastning for bestemmelse av IE-klasse for 

turtallsregulatorer 

Turtallsregulatorens 

tilsynelatende utgangseffekt 

(kVA) 

Motorens merkeeffekt (kW) 

(veiledende) 

Referanseeffekttap (kW) ved 90 % 

nominell motorstatorfrekvens og 100 % 

nominell momentproduserende strøm 

Forskyvningsfaktor cos phi ved 

prøvingsbelastning 

(+/- 0,08) 

0,278 0,12 0,100 0,73 

0,381 0,18 0,104 0,73 

0,500 0,25 0,109 0,73 

0,697 0,37 0,117 0,73 

0,977 0,55 0,129 0,73 

1,29 0,75 0,142 0,79 
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Turtallsregulatorens 

tilsynelatende utgangseffekt 

(kVA) 

Motorens merkeeffekt (kW) 

(veiledende) 

Referanseeffekttap (kW) ved 90 % 

nominell motorstatorfrekvens og 100 % 

nominell momentproduserende strøm 

Forskyvningsfaktor cos phi ved 

prøvingsbelastning 

(+/- 0,08) 

1,71 1,1 0,163 0,79 

2,29 1,5 0,188 0,79 

3,3 2,2 0,237 0,79 

4,44 3 0,299 0,79 

5,85 4 0,374 0,79 

7,94 5,5 0,477 0,85 

9,95 7,5 0,581 0,85 

14,4 11 0,781 0,85 

19,5 15 1,01 0,85 

23,9 18,5 1,21 0,85 

28,3 22 1,41 0,85 

38,2 30 1,86 0,85 

47 37 2,25 0,85 

56,9 45 2,70 0,86 

68,4 55 3,24 0,86 

92,8 75 4,35 0,86 

111 90 5,17 0,86 

135 110 5,55 0,86 

162 132 6,65 0,86 

196 160 8,02 0,86 

245 200 10,0 0,87 

302 250 12,4 0,87 

381 315 15,6 0,87 

429 355 17,5 0,87 

483 400 19,8 0,87 

604 500 24,7 0,87 

677 560 27,6 0,87 

761 630 31,1 0,87 

858 710 35,0 0,87 

967 800 39,4 0,87 

1 088 900 44,3 0,87 

1 209 1 000 49,3 0,87 

Dersom en turtallsregulators tilsynelatende utgangseffekt ligger mellom to verdier i tabell 6, skal den høyeste og laveste verdien 

for forskyvningsfaktor ved prøvingsbelastning brukes for å bestemme IE-klassen. 

Tap bestemmes i samsvar med vedlegg II.  
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4. KRAV TIL PRODUKTINFORMASJON FOR TURTALLSREGULATORER 

Fra og med 1. juli 2021 skal produktinformasjonen om turtallsregulatorer fastsatt i nr. 1–11 være tydelig angitt 

a) i det tekniske databladet eller brukerhåndboken som leveres med turtallsregulatoren, 

b) i den tekniske dokumentasjonen med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 5, 

c) på fritt tilgjengelige nettsteder som tilhører produsenten, dennes representant eller importøren, og 

d) i det tekniske databladet som leveres med produkter som turtallsregulatoren inngår i. 

Når det gjelder den tekniske dokumentasjonen, skal opplysningene stå i samme rekkefølge som i nr. 1–11. Det er ikke 

nødvendig å bruke nøyaktig samme ordlyd som i listen. Informasjonen kan gis i form av lett forståelige grafer, figurer eller 

symboler i stedet for tekst: 

1) Effekttap i % av tilsynelatende merkeutgangseffekt ved følgende forskjellige driftspunkter for relativ motorstatorfrekvens 

i forhold til relativ momentproduserende strøm: (0;25) (0;50) (0;100) (50;25) (50;50) (50;100) (90;50) (90;100), samt tap i 

hviletilstand som framkommer når turtallsregulatoren har strømforsyning, men ikke gir strøm til belastningen, avrundet til 

én desimal. 

2) Effektivitetsnivå: «IE2» som angitt i tredje avsnitt i dette vedlegget. 

3) Produsentens navn eller varemerke, organisasjonsnummer og adresse. 

4) Produktets modellbetegnelse. 

5) Tilsynelatende utgangseffekt uttrykt som enkeltverdi(er) eller intervall (kVA). 

6) Motorens veiledende merkeutgangseffekt PN uttrykt som enkeltverdi(er) eller intervall (kW). 

7) Nominell utgangsstrøm (A). 

8) Høyeste driftstemperatur (°C). 

9) Nominell tilførselsfrekvens (Hz). 

10) Nominell tilførselsspenning uttrykt som enkeltverdi(er) eller intervall (V). 

11) Dersom turtallsregulatoren anses å være unntatt fra effektivitetskravene i samsvar med artikkel 2 nr. 3 i denne 

forordningen, den spesifikke grunnen til at den anses å være unntatt. 

Det er ikke nødvendig å offentliggjøre opplysningene oppført i nr. 1–11 over på fritt tilgjengelige nettsteder for 

spesialutformede turtallsregulatorer med særlig elektrisk konstruksjon som er produsert etter en bestemt kundes ønske, dersom 

disse opplysningene inngår i de kommersielle tilbudene til kundene. 

Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 samt produksjonsår skal være varig angitt på eller nær turtallsregulatorens merkeplate. 

Dersom størrelsen på merkeplaten gjør det umulig å angi alle opplysningene nevnt i nr. 1, skal bare den nominelle 

virkningsgraden ved (90;100) være angitt. 

Tap bestemmes i samsvar med vedlegg II. 

 _____  
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VEDLEGG II 

MÅLE- OG BEREGNINGSMETODER 

Med henblikk på samsvar og kontroll med at kravene i denne forordningen er oppfylt, skal målinger og beregninger utføres ved 

bruk av harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formålet i Den europeiske unions tidende, eller 

ved bruk av andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar hensyn til allment anerkjente metoder som 

representerer det nåværende utviklingstrinnet i teknikken, og i samsvar med følgende bestemmelser: 

1. FOR MOTORER 

Forskjellen mellom mekanisk utgangseffekt og elektrisk inngangseffekt skyldes tap som skjer i motoren. De samlede tapene 

skal bestemmes ved hjelp av følgende metoder, basert på en referanseomgivelsestemperatur på 25 °C: 

— Enfasemotorer: Direkte måling: Inngangseffekt-utgangseffekt. 

— Trefasemotorer: Summen av tap: Resterende tap. 

For 60 Hz-motorer skal de tilsvarende verdiene for merkeutgangseffekt (PN) og merkespenning (UN) for drift ved 50 Hz 

beregnes ut fra verdiene som gjelder ved 60 Hz. 

2. FOR TURTALLSREGULATORER 

For bestemmelse av IE-klassen skal turtallsregulatorenes effekttap bestemmes ved 100 % nominell momentproduserende strøm 

og 90 % nominell motorstatorfrekvens. 

Tapene skal bestemmes ved hjelp av en av følgende metoder: 

— Metoden med inngangs-utgangseffekt. 

— Den kalorimetriske metoden. 

Svitsjefrekvensen ved prøving skal være 4 kHz opp til 111 kVA (90 kW) og 2 kHz over dette, eller de fabrikkinnstillingene 

som produsenten har fastsatt. 

Turtallsregulatorens tap kan måles ved en frekvens på opptil 12 Hz i stedet for null. 

Produsentene eller deres representanter kan også bruke metoden med bestemmelse av enkelttap. Beregningene skal utføres ut 

fra komponentprodusentens data med typiske verdier for effekthalvledere ved turtallsregulatorens faktiske driftstemperatur eller 

høyeste driftstemperatur angitt i databladet. Dersom det ikke foreligger noen data fra komponentprodusenten, skal tapene 

bestemmes ved måling. Det er tillatt å kombinere beregnede og målte tap. De forskjellige enkelttapene beregnes eller måles 

separat, og de samlede tapene bestemmes som summen av alle enkelttap. 

 _____  
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VEDLEGG III 

VERIFISERINGSPROSEDYRE VED MARKEDSTILSYN 

Verifiseringstoleransene som angis i dette vedlegget, gjelder bare for medlemsstatenes myndigheters verifisering av de målte 

parametrene, og de skal ikke brukes av produsenten, importøren eller representanten som en tillatt toleranse ved fastsettelse av 

verdiene i den tekniske dokumentasjonen eller for å tolke disse verdiene med sikte på å oppnå samsvar, eller for på noe vis å gi 

inntrykk av bedre ytelse. 

Dersom en modell er konstruert for å kunne oppdage at den blir prøvd (f.eks. ved å gjenkjenne prøvingsforholdene eller 

prøvingssyklusen), og for å reagere spesifikt gjennom automatisk å endre ytelsen under prøvingen for å oppnå et gunstigere 

nivå på noen av de parametrene som er angitt i denne forordningen, i den tekniske dokumentasjonen eller i noen av den 

dokumentasjonen som stilles til rådighet, skal modellen og alle tilsvarende modeller anses for ikke å oppfylle kravene. 

Ved verifisering av at en produktmodell oppfyller kravene fastsatt i denne forordningen i henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal myndighetene i medlemsstatene benytte følgende prosedyre for kravene nevnt i vedlegg I: 

1) Medlemsstatenes myndigheter skal verifisere én enhet av modellen. 

2) Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav dersom 

a) verdiene som er oppgitt i den tekniske dokumentasjonen i henhold til nr. 2 i vedlegg IV til direktiv 2009/125/EF 

(oppgitte verdier), og, dersom det er relevant, de verdiene som er brukt for å beregne dem, ikke er gunstigere for 

produsenten, importøren eller representanten enn resultatene av tilsvarende målinger utført i henhold til bokstav g) i 

nevnte nummer, og 

b) de oppgitte verdiene oppfyller alle krav fastsatt i denne forordningen, og de påkrevde produktopplysningene som 

offentliggjøres av produsenten, importøren eller representanten, ikke inneholder verdier som er gunstigere for 

produsenten, importøren eller representanten enn de oppgitte verdiene, og 

c) verdiene som påvises når medlemsstatenes myndigheter prøver enheten av modellen (verdiene for de relevante 

parametrene slik de er målt ved prøvingen, og de verdiene som er beregnet ut fra disse målingene), er i samsvar med de 

respektive verifiseringstoleransene i tabell 7. 

3) Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav a) eller b) ikke oppnås, skal modellen og alle tilsvarende modeller anses for ikke å 

være i samsvar med denne forordningen. 

4) Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav c) ikke oppnås, 

a) og modellen produseres i et lavere antall enn fem per år, iberegnet tilsvarende modeller, skal modellen og alle 

tilsvarende modeller anses for ikke å være i samsvar med denne forordningen, 

b) og modellen produseres i et antall av fem eller flere per år, iberegnet tilsvarende modeller, skal medlemsstatenes 

myndigheter velge ut tre ytterligere enheter av samme modell for prøving. Alternativt kan de tre ytterligere enhetene 

som velges ut, være av en eller flere andre, tilsvarende modeller. 

5) Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav dersom det aritmetiske gjennomsnittet av de verdiene som påvises for 

disse tre enhetene, er i samsvar med de respektive verifiseringstoleransene i tabell 7. 

6) Dersom resultatet nevnt i nr. 5 ikke oppnås, skal modellen og alle tilsvarende modeller anses for ikke å være i samsvar med 

denne forordningen. 

7) Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge alle relevante opplysninger for de øvrige medlemsstatenes myndigheter og 

Kommisjonen umiddelbart etter at det i samsvar med nr. 3 eller 6 er truffet beslutning om at modellen ikke oppfyller 

kravene. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg II. 

Med tanke på vekt- og størrelsesbegrensningene ved transport av motorer med en merkeeffekt på 375–1 000 kW kan 

medlemsstatenes myndigheter beslutte å gjennomføre verifiseringsprosedyren hos produsentene, representantene eller 

importørene før produktene tas i bruk. Medlemsstatens myndighet kan utføre denne verifiseringen ved hjelp av sitt eget 

prøvingsutstyr. 
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Dersom det er planlagt akseptansetester på fabrikk (FAT) for disse motorene for å kontrollere parametrene fastsatt i vedlegg I 

til denne forordningen, kan medlemsstatenes myndigheter beslutte å bruke bevitnet testing under disse akseptansetestene for å 

samle inn testresultater som kan brukes til å verifisere at motoren som undersøkes, oppfyller kravene. Myndighetene kan 

anmode en produsent, representant eller importør om å framlegge opplysninger om eventuelle planlagte akseptansetester på 

fabrikk (FAT) som er relevante for bevitnet testing. 

I tilfellene nevnt i de to leddene over trenger medlemsstatenes myndigheter bare å verifisere én enkelt enhet av modellen. 

Dersom resultatet nevnt i nr. 2 bokstav c) ikke oppnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller for ikke å være i samsvar 

med denne forordningen. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bare benytte toleransene angitt i tabell 7 og prosedyren beskrevet i nr. 1–7 for kravene nevnt 

i dette vedlegget. For parametrene i tabell 7 skal ingen andre toleranser, f.eks. toleranser angitt i harmoniserte standarder eller i 

andre målemetoder, benyttes. 

Tabell 7 

Verifiseringstoleranser 

Parametrer Verifiseringstoleranser 

Samlede tap (1-η) for motorer med en merkeeffekt på minst 

0,12 kW og høyst 150 kW. 

Den påviste verdien(*) skal ikke overstige verdien (1-η), 

beregnet på grunnlag av den oppgitte verdien η, med mer enn 

15 %. 

Samlede tap (1-η) for motorer med en merkeeffekt på over 

150 kW og høyst 1 000 kW. 

Den påviste verdien(*) skal ikke overstige verdien (1-η), 

beregnet på grunnlag av den oppgitte verdien η, med mer enn 

10 %. 

Samlede tap for turtallsregulatorer. Den påviste verdien(*) skal ikke overstige den oppgitte verdien 

med mer enn 10 %. 

(*) Dersom tre ytterligere enheter prøves som fastsatt i nr. 4 bokstav b), er den påviste verdien det aritmetiske gjennomsnittet av verdiene som 

er påvist for disse tre ytterligere enhetene. 
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VEDLEGG IV 

REFERANSEVERDIER 

Nedenfor angis den beste tilgjengelige teknologien på markedet på tidspunktet for vedtakelsen av denne forordningen med 

hensyn til de miljøaspektene som ble ansett som vesentlige, og som er kvantifiserbare. 

For motorer ble nivå IE4 påvist som den beste tilgjengelige teknologien. Det finnes motorer med tap som er 20 % lavere, men i 

begrenset omfang og ikke i alle effektintervaller som omfattes av denne forordningen, og ikke i form av induksjonsmotorer. 

For turtallsregulatorer tilsvarer den beste tilgjengelige teknologien på markedet 20 % av referanseeffekttapene angitt i tabell 6. 

Ved å bruke silisiumkarbid-teknologier (SiC MOFSET) kan halvledertapene ytterligere reduseres med ca. 50 % sammenlignet 

med en konvensjonell løsning. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2155 

av 22. september 2017 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 149/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

indirekte clearingordninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Indirekte clearingordninger bør ikke utsette sentrale motparter, clearingmedlemmer, kunder, indirekte kunder eller 

indirekte kunder i senere ledd for ytterligere motpartsrisiko, og de indirekte kundenes eiendeler og posisjoner bør ha et 

tilstrekkelig vernenivå. Det er derfor viktig at enhver type indirekte clearingordning oppfyller minstekrav som 

garanterer at de er sikre. For dette formålet bør partene som deltar i indirekte clearingordninger, være underlagt 

bestemte vilkår, og indirekte clearingordninger bør tillates bare dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i denne 

forordningen. 

2) Ettersom eiendelene og posisjonene til den motparten som det ytes indirekte clearingtjenester til, bør gis et vern som er 

likeverdig med det som er omhandlet i artikkel 39 og 48 i forordning (EU) nr. 648/2012, er de ulike typene indirekte 

kunder av avgjørende betydning for denne forordning, og de bør derfor defineres her. 

3) Tatt i betraktning at clearingmedlemmer bør anses som deltakere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/26/EF(2), og for å sikre indirekte kunder et vernenivå tilsvarende det som gis til kunder i henhold til forordning (EU) 

nr. 648/2012, bør kunder som yter indirekte clearingtjenester, være kredittinstitusjoner, verdipapirforetak eller tredje-

statsforetak som er likeverdige med kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak. 

4) Den stadig økende formidlingsaktiviteten mellom en sentral motpart og de ulike leddene av indirekte kunder krever 

ytterligere operasjonelle tiltak, flere kontoer og mer komplekse teknologiske løsninger og behandlingsstrømmer. Dette 

fører til mer komplekse indirekte clearingordninger sammenlignet med kundeclearingordninger. Denne økende 

formidlingsaktiviteten bør derfor avbøtes gjennom å fremme krav om alternative kontostrukturer med operasjonelt 

enklere valg for indirekte clearingordninger enn for kundeclearingordninger. 

5) Kundeclearingordninger krever at det tilbys individuelle separate kontoer. For indirekte clearingordninger bør det 

imidlertid bare kreves at det tilbys en struktur med en indirekte bruttosamlekonto med en ordning for å overføre innkalt 

margin og, dersom det er avtalt, overskytende margin ut over innkalt margin fra den indirekte kunden og helt opp til den 

sentrale motparten, og uten at det tillates avregning av forskjellige indirekte kunders posisjoner på samme indirekte 

bruttosamlekonto, i tillegg til at det tilbys indirekte samlekontoer som tillater slik avregning. Denne ordningen gjør det 

mulig, på en tilsvarende måte som for individuelle separate kontoer, å skille mellom på den ene siden sikkerheten og 

posisjonene som oppbevares for en bestemt indirekte kundes regning, og på den andre siden sikkerheten og posisjonene 

som oppbevares for kundens eller andre indirekte kunders regning. 

6) Selv om eiendeler og posisjoner som oppbevares i en struktur med en bruttosamlekonto for indirekte clearingordninger, 

fortsatt kan være eksponert for en annen indirekte kundes tap, ettersom disse eiendelene og posisjonene er blandet 

sammen på én konto, kan hastigheten som disse eiendelene og posisjonene identifiseres i, dersom det er nødvendig å 

avvikle dem etter mislighold, bidra til å minimere det potensielle tapet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 21.11.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 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). 

2020/EØS/84/25 
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7) Denne ordningen muliggjør også en mye enklere kontostruktur som reduserer kostnadene og kompleksiteten sammen-

lignet med individuelle separate kontoer, samtidig som den gjør det mulig å skille mellom forskjellige indirekte kunders 

sikkerhet og posisjoner, noe som sikrer et vernenivå som tilsvarer det vernenivået som en individuell separat konto gir. 

Kravet om at det skal tilbys indirekte bruttosamlekontoer, bør imidlertid ikke utelukke at indirekte kunder kan tilbys 

individuelle separate indirekte kontoer innenfor clearingordninger som består av en sentral motpart, et clearingmedlem, 

en kunde og et enkelt ledd av indirekte kunder. 

8) For å lette tilgangen til sentral clearing gjennom å rasjonalisere clearingtjenestene og forenkle forretningsforbindelsene 

mellom clearingmedlemmer, kunder og indirekte kunder, tilbyr visse konserner clearingtjenester ved å bruke to foretak 

fra samme konsern som formidlere i ytingen av disse tjenestene. Av samme årsaker benytter kundens konsern noen 

ganger ett foretak til å ha direkte kontakt med clearingmedlemmet og et annen foretak til å ha direkte kontakt med den 

indirekte kunden, vanligvis fordi det sistnevnte foretaket er etablert i samme jurisdiksjon som den indirekte kunden. I 

disse tilfellene rasjonaliseres clearingtjenestene på tvers av de ulike økonomiske virksomhetene i konsernet, og 

forretningsforbindelsen mellom clearingmedlemmer, kunder og indirekte kunder forenkles også. Forutsatt at disse 

typene ordninger oppfyller bestemte vilkår som sikrer at motpartsrisikoen ikke økes, og at den indirekte clearingen gis et 

passende vernenivå, bør de tillates. 

9) I kjeder av indirekte clearing som omfatter mer enn en sentral motpart, et clearingmedlem, en kunde og et enkelt ledd av 

indirekte kunder, kan bruken av individuelle separate kontoer føre til uforutsette tekniske vanskeligheter, ettersom det 

ville bli nødvendig å håndtere et mulig mislighold hos én eller flere motparter i kjeden og en rekke individuelt separate 

kontoer. Tilbud om individuelle separate kontoer i disse lange kjedene kan villede motparter som ønsker det vernenivået 

som normalt forbindes med individuelle separate kontoer, ettersom dette vernenivået kanskje ikke kan oppnås i enkelte 

av disse lange kjedene. For å unngå risikoene som følger av slike feilaktige antakelser, bør bare separate samlekontoer 

tillates i disse lange kjedene av indirekte clearing, forutsatt at motparter som clearer gjennom disse ordningene, er fullt 

underrettet om graden av atskillelse og risikoene forbundet med denne typen konto. 

10) For å sikre at det innkalte marginbeløpet i en struktur med en indirekte bruttosamlekonto er det samme som beløpet som 

ville ha blitt innkalt dersom en individuell separat indirekte clearingkonto hadde vært anvendt, bør en sentral motpart 

motta opplysninger om posisjoner som oppbevares for den indirekte kundens regning, for å kunne beregne tilhørende 

innkalt margin for hver enkelt indirekte kunde. 

11) For å sikre likeverdighet med kundeclearing bør et clearingmedlem ha innført framgangsmåter som letter overføringen 

av indirekte kunders posisjoner til en alternativ kunde ved mislighold hos en kunde som yter indirekte clearingtjenester. 

Av samme årsak bør et clearingmedlem også ha framgangsmåter for å avvikle de indirekte kundenes posisjoner og 

eiendeler og for å returnere avviklingsprovenyet til disse indirekte kundene, dersom de kan identifiseres. Dersom 

avviklingsprovenyet av en eller annen grunn ikke kan returneres direkte til de berørte indirekte kundene, bør avviklings-

provenyet returneres til den misligholdende kunden for dens indirekte kunders regning. 

12) Det bør innføres framgangsmåter som sikrer at det ved mislighold hos kunden kan gis opplysninger om de indirekte 

kundenes identitet, og at clearingmedlemmet kan identifisere hvilke eiendeler og posisjoner som tilhører hvilke 

indirekte kunder. 

13) En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal gi den indirekte kunden et valg mellom ulike kontostrukturer. Det er 

imidlertid mulig at en indirekte kunde ikke har gitt kunden beskjed om sitt valg innenfor en rimelig frist. I så fall bør 

kunden kunne yte indirekte clearingtjenester til den indirekte kunden ved å bruke en hvilken som helst kontostruktur, 

forutsatt at kunden underretter den indirekte kunden om kontostrukturen som brukes, risikoene knyttet til denne kontoen 

og dens atskillelsesnivå, og om muligheten til når som helst å endre kontostruktur. 

14) Indirekte clearingordninger kan medføre særlige risikoer. Det er derfor nødvendig at alle parter som deltar i indirekte 

clearingordninger, herunder clearingmedlemmer og sentrale motparter, fortløpende identifiserer, overvåker og styrer alle 

vesentlige risikoer som følger av disse ordningene. En hensiktsmessig utveksling av opplysninger mellom kunder og 

clearingmedlemmer er særlig viktig for dette formålet. Clearingmedlemmer bør imidlertid sørge for at disse opplys-

ningene bare brukes til risikostyring og marginberegning, og at forretningsmessig følsomme opplysninger ikke 

misbrukes.  
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15) For å sikre konsekvens og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordningen og bestemmelsene fastsatt i artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 600/2014(1) få anvendelse fra samme 

dato. 

16) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

17) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som denne forordningen bygger på, analysert de mulige 

tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder 

opprettet ved artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

18) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013(3) bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 

I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 bokstav b) skal lyde: 

«b) «indirekte clearingordninger» det settet av avtaleforhold mellom leverandører og mottakere av indirekte clearing-

tjenester som leveres av en kunde, en indirekte kunde eller en indirekte kunde i annet ledd,» 

2) I artikkel 1 skal ny bokstav d) og e) lyde: 

«d) «indirekte kunde i annet ledd» en kunde av en indirekte kunde, 

e) «indirekte kunde i tredje ledd» en kunde av en indirekte kunde i annet ledd.» 

3) Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Krav til kunders levering av indirekte clearingtjenester 

1. En kunde kan bare yte indirekte clearingtjenester til indirekte kunder dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kunden er en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak med tillatelse eller et foretak som er etablert i en tredjestat, og 

som ville blitt ansett som en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak dersom det hadde vært etablert i Unionen. 

b) Kunden yter indirekte clearingtjenester på rimelige forretningsmessige vilkår og offentliggjør de alminnelige vilkårene 

som gjelder for disse tjenestene. 

c) Clearingmedlemmet har godtatt de alminnelige vilkårene omhandlet i bokstav b) i dette nummeret. 

2. Kunden omhandlet i nr. 1 og den indirekte kunden skal inngå en skriftlig avtale om en indirekte clearingordning. Den 

indirekte clearingordningen skal omfatte minst følgende kontraktsvilkår: 

a) De alminnelige vilkårene omhandlet i nr. 1 bokstav b). 

b) Kundens forpliktende tilsagn om å oppfylle alle forpliktelser som den indirekte kunden har overfor clearingmedlemmet 

med hensyn til transaksjonene som omfattes av den indirekte clearingordningen. 

Alle aspekter ved den indirekte clearingordningen skal tydelig dokumenteres.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og 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). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en 

sentral motpart (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11). 
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3. En sentral motpart skal ikke hindre inngåelsen av indirekte clearingordninger som inngås på rimelige forretnings-

messige vilkår.» 

4) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Sentrale motparters forpliktelser 

1. En sentral motpart skal åpne og føre de nødvendige kontoene omhandlet i artikkel 4 nr. 4 i samsvar med clearing-

medlemmets anmodning. 

2. En sentral motpart som oppbevarer eiendelene og posisjonene til flere indirekte kunder på en konto som omhandlet i 

artikkel 4 nr. 4 bokstav b), skal ha atskilte registreringer for posisjonene til hver enkelt indirekte kunde, beregne marginene 

for hver enkelt indirekte kunde og innhente summen av disse marginene på bruttobasis, på grunnlag av opplysningene 

omhandlet i artikkel 4 nr. 3. 

3. En sentral motpart skal identifisere, overvåke og styre alle vesentlige risikoer som følger av yting av indirekte 

clearingtjenester, og som kan påvirke den sentrale motpartens motstandsdyktighet mot en negativ markedsutvikling.» 

5) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Clearingmedlemmers forpliktelser 

1. Et clearingmedlem som yter indirekte clearingtjenester, skal gjøre dette på rimelige forretningsmessige vilkår og 

offentliggjøre de alminnelige vilkårene som gjelder for disse tjenestene. 

De alminnelige vilkårene omhandlet i første ledd skal omfatte minstekravene til økonomiske midler og operasjonell 

kapasitet for kunder som yter indirekte clearingtjenester. 

2. Et clearingmedlem som yter indirekte clearingtjenester, skal åpne og føre minst følgende kontoer i samsvar med 

kundens anmodning: 

a) En samlekonto med de eiendelene og posisjonene som den berørte kunden oppbevarer for sine indirekte kunders 

regning. 

b) En samlekonto med de eiendelene og posisjonene som den berørte kunden oppbevarer for sine indirekte kunders 

regning, der clearingmedlemmet skal sikre at posisjonene til en indirekte kunde ikke motregnes mot posisjonene til en 

annen indirekte kunde, og at eiendelene til en indirekte kunde ikke kan brukes til å dekke posisjonene til en annen 

indirekte kunde. 

3. Et clearingmedlem som oppbevarer eiendeler og posisjoner for flere indirekte kunders regning på en konto som 

omhandlet i nr. 2 bokstav b), skal daglig gi den sentrale motparten alle nødvendige opplysninger for at den sentrale 

motparten skal kunne identifisere de posisjonene som oppbevares for hver enkelt indirekte kundes regning. Disse 

opplysningene skal baseres på opplysningene omhandlet i artikkel 5 nr. 4. 

4. Et clearingmedlem som yter indirekte clearingtjenester, skal åpne og føre minst følgende kontoer hos den sentrale 

motparten i samsvar med kundens anmodning: 

a) En separat konto som utelukkende anvendes til eiendelene og posisjonene til indirekte kunder, som clearingmedlemmet 

oppbevarer på en konto som omhandlet i nr. 2 bokstav a). 

b) En separat konto som utelukkende anvendes til eiendelene og posisjonene til den enkelte kundes indirekte kunder, som 

clearingmedlemmet oppbevarer på en konto som omhandlet i nr. 2 bokstav b). 

5. Et clearingmedlem skal innføre framgangsmåter for å håndtere mislighold hos en kunde som yter indirekte 

clearingtjenester. 

6. Et clearingmedlem som oppbevarer eiendelene og posisjonene til indirekte kunder på en konto som omhandlet i nr. 2 

bokstav a), skal 

a) sikre at framgangsmåtene omhandlet i nr. 5 tillater rask avvikling av disse eiendelene og posisjonene etter en kundes 

mislighold, herunder avvikling av eiendelene og posisjonene hos den sentrale motparten, og at de inneholder en 

detaljert framgangsmåte for å underrette de indirekte kundene om kundens mislighold og forventet tid for å avvikle 

eiendelene og posisjonene til disse indirekte kundene,  
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b) etter at prosessen med å håndtere kundens mislighold er avsluttet, straks returnere til denne kunden, for de indirekte 

kundenes regning, et eventuelt restbeløp fra avviklingen av disse eiendelene og posisjonene. 

7. Et clearingmedlem som oppbevarer eiendelene og posisjonene til indirekte kunder på en konto som omhandlet i nr. 2 

bokstav b), skal 

a) sørge for at framgangsmåtene omhandlet i nr. 5 omfatter 

i) trinnene for å overføre eiendelene og posisjonene som en misligholdende kunde oppbevarer for sine indirekte 

kunders regning, til en annen kunde eller til et clearingmedlem, 

ii) trinnene for å betale hver indirekte kunde avviklingsprovenyet fra den indirekte kundens eiendeler og posisjoner, 

iii) en detaljert framgangsmåte for å underrette de indirekte kundene om kundens mislighold og forventet tid for å 

avvikle eiendelene og posisjonene til disse indirekte kundene, 

b) kontraktsmessig forplikte seg til å utløse framgangsmåtene for overføring av eiendelene og posisjonene som 

oppbevares av en misligholdende kunde for dens indirekte kunders regning, til en annen kunde eller et clearingmedlem 

som er utpekt av den misligholdende kundens relevante indirekte kunder på anmodning fra disse indirekte kundene og 

uten å ha innhentet samtykke fra den misligholdende kunden. Denne andre kunden eller dette andre clearingmedlemmet 

skal bare være forpliktet til å godta disse eiendelene og posisjonene dersom den eller det tidligere har inngått et 

avtaleforhold med disse relevante indirekte kundene om å gjøre det, 

c) sikre at framgangsmåtene omhandlet i nr. 5 tillater rask avvikling av disse eiendelene og posisjonene etter en kundes 

mislighold, herunder avvikling av eiendelene og posisjonene hos den sentrale motparten, dersom overføringen 

omhandlet i bokstav b) av en eller annen grunn ikke har funnet sted innen en forhåndsdefinert overføringsperiode angitt 

i den indirekte clearingordningen, 

d) etter avviklingen av disse eiendelene og posisjonene kontraktsmessig forplikte seg til å utløse framgangsmåtene for 

betaling av avviklingsprovenyet til hver av de indirekte kundene, 

e) dersom clearingmedlemmet ikke har kunnet identifisere de indirekte kundene eller gjennomføre betalingen av 

avviklingsprovenyet omhandlet i bokstav d) til hver av de indirekte kundene, straks returnere til denne kunden, for de 

indirekte kundenes regning, et eventuelt restbeløp fra avviklingen av disse eiendelene og posisjonene. 

8. Et clearingmedlem skal identifisere, overvåke og styre alle vesentlige risikoer som følger av yting av indirekte 

clearingtjenester, og som kan påvirke dets motstandsdyktighet mot en negativ markedsutvikling. Clearingmedlemmet skal 

innføre interne framgangsmåter for å sikre at opplysningene omhandlet i artikkel 5 nr. 8 ikke kan anvendes for 

kommersielle formål.» 

6) Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Kunders forpliktelser 

1. En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal tilby indirekte kunder et valg mellom minst de typene kontoer som 

er omhandlet i artikkel 4 nr. 2, og skal sikre at disse indirekte kundene er fullt orientert om de forskjellige atskillelses-

nivåene og risikoene forbundet med hver kontotype. 

2. Kunden omhandlet i nr. 1 skal tildele en av kontotypene omhandlet i artikkel 4 nr. 2 til indirekte kunder som ikke har 

valgt en av dem innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Kunden skal underrette den indirekte kunden om risikoene 

forbundet med den tildelte kontotypen uten unødig opphold. Den indirekte kunden kan velge en annen kontotype når som 

helst ved skriftlig å anmode kunden om dette. 

3. En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal ha atskilte registre og kontoer slik at den kan skille egne eiendeler 

og posisjoner fra dem som oppbevares for dens indirekte kunders regning. 

4. Dersom eiendeler og posisjoner fra flere indirekte kunder oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav b), skal kunden daglig gi clearingmedlemmet alle nødvendige opplysninger for at 

clearingmedlemmet skal kunne identifisere de posisjonene som oppbevares for hver enkelt indirekte kundes regning. 

5. En kunde som yter indirekte clearingtjenester, skal i samsvar med sine indirekte kunders valg anmode clearing-

medlemmet om å åpne og føre kontoene omhandlet i artikkel 4 nr. 4 hos den sentrale motparten.  
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6. En kunde skal gi sine indirekte kunder tilstrekkelige opplysninger til at disse indirekte kundene kan identifisere den 

sentrale motparten og clearingmedlemmet som brukes til å cleare deres posisjoner. 

7. Dersom eiendeler og posisjoner fra én eller flere indirekte kunder oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav b), skal kunden i den indirekte clearingordningen med sine indirekte kunder ta med alle 

nødvendige vilkår for å sikre at clearingmedlemmet, i tilfelle mislighold hos denne kunden, straks kan returnere til de 

indirekte kundene avviklingsprovenyet fra avviklingen av posisjonene og eiendelene som oppbevares for disse indirekte 

kundenes regning i samsvar med artikkel 4 nr. 7. 

8. En kunde skal gi clearingmedlemmet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere, overvåke og styre alle vesentlige 

risikoer som følger av yting av indirekte clearingtjenester, og som kan påvirke clearingmedlemmets motstandsdyktighet. 

9. En kunde skal ha ordninger for å sikre at den ved eget mislighold umiddelbart gjør tilgjengelig for clearing-

medlemmer alle opplysninger den har om sine indirekte kunder, herunder identiteten til de indirekte kundene omhandlet i 

artikkel 5 nr. 4.» 

7) Ny artikkel 5a skal lyde: 

«Artikkel 5a 

Krav til indirekte kunders levering av indirekte clearingtjenester 

1. En indirekte kunde kan bare yte indirekte clearingtjenester til indirekte kunder i annet ledd forutsatt at partene i de 

indirekte clearingordningene oppfyller ett av kravene fastsatt i nr. 2, og at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den indirekte kunden er en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak med tillatelse eller et foretak som er etablert i en 

tredjestat, og som ville blitt ansett som en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak dersom det hadde vært etablert i 

Unionen. 

b) Den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd inngår en skriftlig avtale om en indirekte clearingordning. 

Den indirekte clearingordningen skal omfatte minst følgende kontraktsvilkår: 

i) De alminnelige vilkårene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b). 

ii) Den indirekte kundens forpliktende tilsagn om å oppfylle alle forpliktelser som den indirekte kunden i annet ledd 

har overfor kunden med hensyn til transaksjonene som omfattes av den indirekte clearingordningen. 

c) Eiendelene og posisjonene til den indirekte kunden i annet ledd oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

Alle aspekter ved den indirekte clearingordningen omhandlet i bokstav b) skal tydelig dokumenteres. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal partene i de indirekte clearingordningene oppfylle ett av følgende krav: 

a) Clearingmedlemmet og kunden er del av samme konsern, men den indirekte kunden er ikke del av dette konsernet. 

b) Kunden og den indirekte kunden er del av samme konsern, men verken clearingmedlemmet eller den indirekte kunden i 

annet ledd er del av dette konsernet. 

3. For indirekte clearingordninger inngått av parter i situasjonen omhandlet i nr. 2 bokstav a): 

a) Artikkel 4 nr. 1, artikkel 4 nr. 5, artikkel 4 nr. 6 og artikkel 4 nr. 8 får anvendelse på kunden som om denne kunden var 

et clearingmedlem. 

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b), artikkel 5 nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 5 nr. 8 og artikkel 5 nr. 9 får 

anvendelse på den indirekte kunden som om denne indirekte kunden var en kunde. 

4. For indirekte clearingordninger inngått av parter i situasjonen omhandlet i nr. 2 bokstav b): 

a) Artikkel 4 nr. 5 og artikkel 4 nr. 6 får anvendelse på kunden som om denne kunden var et clearingmedlem. 

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b), artikkel 5 nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 5 nr. 8 og artikkel 5 nr. 9 får 

anvendelse på den indirekte kunden som om denne indirekte kunden var en kunde.» 
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8) Ny artikkel 5b skal lyde: 

«Artikkel 5b 

Krav til indirekte kunder i annet ledds levering av indirekte clearingtjenester 

1. En indirekte kunde i annet ledd kan bare yte indirekte clearingtjenester til indirekte kunder i tredje ledd dersom alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd er kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak med tillatelse 

eller foretak som er etablert i en tredjestat, og som ville blitt ansett som kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak 

dersom de hadde vært etablert i Unionen. 

b) Clearingmedlemmet og kunden er del av samme konsern, men den indirekte kunden er ikke del av dette konsernet. 

c) Den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd er del av samme konsern, men den indirekte kunden i tredje 

ledd er ikke del av dette konsernet. 

d) Den indirekte kunden i annet ledd og den indirekte kunden i tredje ledd inngår en skriftlig avtale om en indirekte 

clearingordning. Den indirekte clearingordningen skal omfatte minst følgende kontraktsvilkår: 

i) De alminnelige vilkårene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b). 

ii) Den indirekte kunden i annet ledds forpliktende tilsagn om å oppfylle alle forpliktelser som den indirekte kunden i 

tredje ledd har overfor den indirekte kunden med hensyn til transaksjonene som omfattes av den indirekte 

clearingordningen. 

e) Eiendelene og posisjonene til den indirekte kunden i tredje ledd oppbevares av clearingmedlemmet på en konto som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

Alle aspekter ved den indirekte clearingordningen omhandlet i første ledd bokstav d) skal tydelig dokumenteres. 

2. Dersom indirekte kunder i annet ledd yter indirekte clearingtjenester i henhold til nr. 1: 

a) Artikkel 4 nr. 1, artikkel 4 nr. 5, artikkel 4 nr. 6 og artikkel 4 nr. 8 får anvendelse på både kunden og den indirekte 

kunden som om de var clearingmedlemmer. 

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b), artikkel 5 nr. 2, artikkel 5 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 5 nr. 8 og artikkel 5 nr. 9 får 

anvendelse på både den indirekte kunden og den indirekte kunden i annet ledd som om de var kunder.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 3. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 22. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2188 

av 11. august 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til unntaket fra krav til 

ansvarlig kapital for visse obligasjoner med fortrinnsrett(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak(1), særlig artikkel 503 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 496 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan vedkommende myndigheter for visse obligasjoner med 

fortrinnsrett og fram til 31. desember 2017 unnlate å anvende grensen på 10 % nevnt i artikkel 129 nr. 1 bokstav d) ii) i 

nevnte forordning og artikkel 129 nr. 1 bokstav f) ii) i nevnte forordning. 

2) I henhold til artikkel 503 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 er Kommisjonen forpliktet til å vurdere om denne 

muligheten er hensiktsmessig for vedkommende myndigheter og å avgjøre om denne muligheten bør gjøres permanent. 

Kommisjonen anmodet Den europeiske banktilsynsmyndighet om å bistå med teknisk rådgivning om dette spørsmålet. 

Denne anmodningen førte til utarbeidingen av rapporten «Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital 

Treatment». Kommisjonen brukte denne rapporten for å ytterligere vurdere de tilsyns- og reguleringsordningene som 

gjelder for obligasjoner med fortrinnsrett, og la deretter fram en rapport for Europaparlamentet og Rådet om artikkel 503 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Det framgikk av denne rapporten at bare et begrenset antall nasjonale regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett tillater 

inkludering av verdipapirer med sikkerhet i lån med pant i bolig eller næringseiendom eller konserninterne strukturer 

med obligasjoner med fortrinnsrett brukt som sikkerhetsmasse. Ettersom visse institusjoner i sine forretningsmodeller er 

avhengige av anvendelsen av unntaket gitt av vedkommende myndigheter, er det av hensyn til rettssikkerheten 

imidlertid hensiktsmessig å tillate vedkommende myndigheter å forlenge unntaket omhandlet i artikkel 496 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 utover datoen angitt i nevnte bestemmelse. Artikkel 496 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 bør derfor endres for å oppheve datoen angitt i nevnte bestemmelse, men med forbehold om at 

vedkommende myndigheters mulighet til å gi unntak kan måtte vurderes på nytt i forbindelse med et framtidig regelverk 

for obligasjoner med fortrinnsrett. 

4) Av hensyn til rettssikkerheten bør det permanente unntaket gjelde fra dagen etter utløpsdatoen for det nåværende 

unntaket. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 496 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal innledende punktum lyde: 

«Vedkommende myndigheter kan helt eller delvis unnlate å anvende grensen på 10 % for andeler i transjer med best 

prioritet utstedt av franske «fonds communs de créances» eller tilsvarende verdipapiriseringsforetak, som presisert i artikkel 

129 nr. 1 bokstav d) og f), forutsatt at begge følgende vilkår er oppfylt:» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 11. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2295 

av 4. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for offentliggjøring av eiendeler med og uten heftelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 443 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 443 første ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 utstedte Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) 27. juni 2014 retningslinjer for offentliggjøringen av eiendeler med og uten heftelser («EBAs retningslinjer for 

offentliggjøring»(2)). I artikkel 443 annet ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes det at EBA skal utarbeide utkast 

til tekniske reguleringsstandarder for å angi vilkårene for offentliggjøring av den balanseførte verdien for hver 

eksponeringskategori oppdelt etter eiendelenes kvalitet og den samlede balanseførte verdien som er uten heftelser, idet 

det tas hensyn til Det europeiske råd for systemrisikos anbefaling ESRB/2012/2 av 20. desember 2012 om finansiering 

av kredittinstitusjoner («anbefaling ESRB/2012/2»)(3) og forutsatt at EBA i sin rapport anser at en slik ytterligere 

offentliggjøring gir pålitelige og nyttige opplysninger. EBA-rapporten om heftelser på eiendeler(4) konkluderte med at 

offentliggjøring av heftelser i Unionen er av avgjørende betydning ettersom det gir markedsdeltakerne bedre mulighet til 

å forstå og analysere institusjoners likviditets- og solvensprofiler og sammenligne disse profilene på tvers av 

medlemsstatene på en klar og konsekvent måte. På grunnlag av disse konklusjonene utarbeidet EBA et utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for å sikre en fullt ut harmonisert metode for offentliggjøring av heftelser på eiendeler. 

2) EBAs retningslinjer for offentliggjøring omfatter eiendeler både med og uten heftelser. Dette skyldes at det i henhold til 

artikkel 443 første ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tas hensyn til anbefaling ESRB/2012/2 og særlig anbefaling 

D om markedsgjennomsiktighet («anbefaling D»). I nr. 1 bokstav a) i anbefaling D anbefales offentliggjøring av 

eiendeler med og uten heftelser. Ved artikkel 443 annet ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes det også at 

anbefaling ESRB/2012/2 skal tas hensyn til ved utarbeidingen av utkastet til tekniske reguleringsstandarder omhandlet i 

nevnte ledd. Videre må eiendeler med heftelser inkluderes i slike standarder for å sikre at offentliggjøringen gir pålitelig 

og nyttig informasjon. Derfor bør eiendeler både med og uten heftelser offentliggjøres. 

3) I anbefaling D ble det tilrådd at EBA, ved utarbeidingen av EBAs retningslinjer for offentliggjøring, sikrer at nivået på 

og utviklingen av eiendeler med heftelser knyttet til sentralbanker, samt mengden av likviditetsstøtte gitt av 

sentralbanker, ikke kan påvises. Denne tilrådingen er også blitt tatt i betraktning i denne forordningen. 

4) Eiendeler med heftelser eller mottatte sikkerheter og andre poster utenfor balansen kan pantsettes for å sikre 

finansiering. For å gi markedsdeltakerne bedre mulighet til å forstå og analysere institusjoners likviditets- og 

solvensprofiler og få tilgang til opplysninger om tilgjengeligheten av eiendeler for å sikre finansiering, bør 

institusjonene derfor offentliggjøre heftelser på alle balanseførte eiendeler og heftelser på alle poster utenfor balansen 

separat. Offentliggjøringen bør gjelde alle mottatte sikkerheter som stammer fra alle transaksjoner i og utenfor balansen 

uansett løpetid, herunder alle transaksjoner med sentralbanker. Selv om eiendeler som offentliggjøres som eiendeler 

med heftelser, inkluderer eiendeler med heftelser som følge av enhver transaksjon med enhver motpart (herunder 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 13.12.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets (EBA/GL/2014/03). 

(3) EUT C 119 av 25.4 2013, s. 1. 

(4) EBA Report on asset encumbrance, september 2015. 
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sentralbanker), er det ikke nødvendig å offentliggjøre heftelser som følger av transaksjoner med sentralbanker, separat 

fra heftelser som følger av transaksjoner med andre motparter. Dette berører ikke sentralbankers adgang til å fastsette 

nærmere bestemmelser for offentliggjøring av likviditetsstøtte i krisesituasjoner. 

5) For å sikre konsekvens og fremme sammenlignbarhet og gjennomsiktighet bør bestemmelsene om maler for 

offentliggjøring av heftelser være basert på kravene til rapportering om heftelser fastsatt i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 680/2014(1). For å unngå utilsiktede følger (f.eks. evnen til å identifisere finansiering fra 

sentralbanker i krisesituasjoner) er visse avvik imidlertid nødvendig. Særlig, og idet det tas hensyn til anbefaling D, bør 

offentliggjøringen av opplysninger om verdien av eiendeler med og uten heftelser være basert på medianverdier 

istedenfor verdier på et bestemt tidspunkt som fastsatt i vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

På samme måte bør detaljnivået for opplysningene som skal offentliggjøres for bestemte verdier og transaksjoner, være 

lavere enn detaljnivået for rapporteringskravene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Ettersom 

heftelser på eiendeler avhenger sterkt av den berørte institusjonens risikoprofil og forretningsmodell, bør de kvantitative 

dataene utfylles med forklarende informasjon. 

6) Offentliggjøringskravene for eiendeler med og uten heftelser og særlig offentliggjøringskravene for overførte eiendeler, 

pantsatte eiendeler og ikke-balanseførte sikkerheter som er mottatt og stilt, bør få anvendelse i tillegg til eksisterende 

krav om offentliggjøring i henhold til gjeldende regnskapsregelverk. 

7) For å sikre en forholdsmessig anvendelse av offentliggjøringskravene fastsatt i artikkel 443 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 for mindre institusjoner som ikke har betydelige heftelser på eiendeler, bør det ikke kreves opplysninger 

om kvaliteten på eiendeler med og uten heftelser fra slike mindre institusjoner. Opplysninger om kvaliteten på eiendeler 

med og uten heftelser («eiendelskvalitetsindikatorer») er basert på de eiendelskvalitetsegenskapene som tilskrives 

eiendeler med svært høy likviditet og kredittkvalitet og eiendeler med høy likviditet og kredittkvalitet, som definert i 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(2). Ettersom verdipapirforetak som ikke inngår i et bankkonsern, ikke er 

omfattet av nevnte delegerte forordning, og de relevante opplysningene for verdipapirforetak som inngår i et 

bankkonsern, offentliggjøres på konsolidert grunnlag, bør også verdipapirforetak fritas for å offentliggjøre opplysninger 

om kvaliteten på eiendeler med og uten heftelser for å unngå uforholdsmessig store kostnader. 

8) Med tanke på at kravet om å gi opplysninger om eiendelskvalitetsindikatorer er nytt, bør anvendelsen av bestemmelsene 

om offentliggjøring av slike indikatorer utsettes med ett år for å gi institusjonene mulighet til å utvikle nødvendige  

IT-systemer. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

10) 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(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Offentliggjøringskrav for alle institusjoner 

1. Institusjonene skal offentliggjøre verdien av eiendeler med og uten heftelser i henhold til gjeldende regnskapsregelverk 

etter eiendelstype i kolonne C010, C040, C060 og C090 i mal A i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i vedlegg II. 

  

(1) 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). 

(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 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. Institusjonene skal offentliggjøre opplysninger om mottatte sikkerheter etter eiendelstype i kolonne C010 og C040 i mal B 

i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i vedlegg II. 

3. Institusjonene skal offentliggjøre forpliktelsene tilknyttet eiendeler med heftelser og mottatte sikkerheter som angitt i mal 

C i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i vedlegg II. 

4. Institusjonene skal offentliggjøre forklarende informasjon om konsekvensene av deres forretningsmodell for deres nivå av 

heftelser og betydningen av heftelser for deres forretningsmodell som angitt i mal D i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i 

vedlegg II. 

Artikkel 2 

Ytterligere offentliggjøringskrav for visse institusjoner 

1. I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 1 skal institusjoner som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2, offentliggjøre 

a) eiendelskvalitetsindikatorene etter eiendelstype i kolonne C030, C050, C080 og C100 som angitt i mal A i vedlegg I, i 

samsvar med instruksjonene i vedlegg II, 

b) eiendelskvalitetsindikatorene etter type av mottatte sikkerheter og utstedte gjeldsinstrumenter, herunder obligasjoner med 

fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler (ABS-er), i kolonne C030 og C060 som angitt i mal B i vedlegg I, i 

samsvar med instruksjonene i vedlegg II. 

2. Nr. 1 får bare anvendelse på kredittinstitusjoner som oppfyller ett av følgende vilkår: 

a) Deres samlede eiendeler, beregnet i samsvar med punkt 1.6 nr. 10 i vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014, utgjør mer enn 30 milliarder euro. 

b) Deres nivå av heftelser på eiendeler, beregnet i samsvar med punkt 1.6 nr. 9 i vedlegg XVII til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 680/2014, overstiger 15 %. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 2 får anvendelse fra 2. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 4. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Maler for offentliggjøring 

Mal A: Eiendeler med og uten heftelser 

Mal A – Eiendeler med og uten heftelser 

 

Balanseført verdi av eiendeler med 

heftelser 

Virkelig verdi av eiendeler med 

heftelser 

Balanseført verdi av eiendeler uten 

heftelser 

Virkelig verdi av eiendeler uten 

heftelser 

 

hvorav eiendeler 

som ubeheftet 

ville kunne bli 

klassifisert som 

EHQLA og 

HQLA 

 

hvorav eiendeler 

som ubeheftet 

ville kunne bli 

klassifisert som 

EHQLA og 

HQLA 

 
hvorav EHQLA 

og HQLA 
 

hvorav EHQLA 

og HQLA 

010 030 040 050 060 080 090 100 

010 Den rapporterende institusjonens 

eiendeler 

        

030 Egenkapitalinstrumenter         

040 Gjeldsinstrumenter         

050 hvorav: obligasjoner med 

fortrinnsrett 

        

060 hvorav: verdipapirer med 

sikkerhet i eiendeler 

        

070 hvorav: utstedt av offentlig 

forvaltning 

        

080 hvorav: utstedt av finansielle 

foretak 

        

090 hvorav: utstedt av ikke-

finansielle foretak 

        

120 Andre eiendeler         

121 hvorav: …         
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Mal B: Mottatte sikkerheter 

Mal B – Mottatte sikkerheter   

 

Virkelig verdi av beheftede mottatte sikkerheter 

eller egne utstedte gjeldsinstrumenter 

Uten heftelser 

Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne 

utstedte gjeldsinstrumenter som kan beheftes 

 

hvorav eiendeler som 

ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som EHQLA 

og HQLA 

 
hvorav EHQLA og 

HQLA 

010 030 040 060 

130 Sikkerheter mottatt av den rapporterende institusjonen     

140 Utlån på anfordring     

150 Egenkapitalinstrumenter     

160 Gjeldsinstrumenter     

170 hvorav: obligasjoner med fortrinnsrett     

180 hvorav: verdipapirer med sikkerhet i eiendeler     

190 hvorav: utstedt av offentlig forvaltning     

200 hvorav: utstedt av finansielle foretak     

210 hvorav: utstedt av ikke-finansielle foretak     

220 Utlån og forskudd unntatt utlån på anfordring     

230 Andre mottatte sikkerheter     

231 hvorav: …     

240 Egne utstedte gjeldsinstrumenter unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett eller 

verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

    

241 Egne obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som 

er utstedt og ennå ikke pantsatt 

    

250 SAMLEDE EIENDELER, MOTTATTE SIKKERHETER OG EGNE UTSTEDTE 

GJELDSINSTRUMENTER 
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Mal C: Heftelseskilder 

Mal C – Heftelseskilder 

 

Motsvarende forpliktelser, 

betingede forpliktelser eller utlånte 

verdipapirer 

Eiendeler, mottatte sikkerheter og 

egne utstedte gjeldsinstrumenter 

unntatt obligasjoner med 

fortrinnsrett og beheftede ABS-er 

010 030 

010 Balanseført verdi av utvalgte finansielle forpliktelser   

011 hvorav: …   

Mal D: Medfølgende forklarende informasjon 

Mal D – Medfølgende forklarende informasjon 

Forklarende informasjon om konsekvensene av forretningsmodellen for heftelser på eiendeler og betydningen av heftelser for institusjonens forretningsmodell, noe som gir brukere bakgrunnen for 

opplysningene som skal oppgis i mal A til C. 
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VEDLEGG II 

Instruksjoner for utfylling av malene for offentliggjøring 

1. Institusjonene skal offentliggjøre postene omhandlet i tabell 1–7 på samme måte som de rapporteres i henhold til vedlegg 

XVI til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014, med mindre annet er uttrykkelig angitt i nevnte 

tabeller. 

Postene omhandlet i nr. 1 skal angis ved anvendelse av medianverdier. Medianverdiene skal være rullerende kvartalsvise 

medianverdier over de foregående tolv månedene og skal bestemmes ved interpolasjon. 

Når opplysninger oppgis på konsolidert grunnlag, skal virkeområdet for konsolideringen være det samme som virkeområdet 

for konsolidering for tilsynsformål som definert i første del avdeling II kapittel 2 avsnitt 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Mal A – Eiendeler med og uten heftelser 

Tabell 1: Instruksjoner for de enkelte radene i mal A 

Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Den rapporterende institusjonens eiendeler (internasjonal regnskapsstandard (IAS) 1.9 bokstav a), 

veiledning for gjennomføring (IG) 6) 

Institusjonens samlede eiendeler som er ført i balansen, med unntak av egne gjeldsinstrumenter og egne 

egenkapitalinstrumenter når disse i henhold til gjeldende regnskapsstandarder kan innregnes i balansen. 

Verdien som angis i denne raden, skal være medianverdien av summen av fire kvartalsvise periodeavslut-

ningsverdier over de foregående tolv månedene for rad 030, 040 og 120. 

030 Egenkapitalinstrumenter 

Medianverdiene for posten «egenkapitalinstrumenter» som rapportert i rad 030 i mal F 32.01 (AE-ASS) i 

vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014, med unntak av egne egenkapitalinstrumenter 

når disse i henhold til gjeldende regnskapsstandarder kan innregnes i balansen. 

040 Gjeldsinstrumenter 

Medianverdiene for posten «gjeldsinstrumenter» som rapportert i rad 040 i mal F 32.01 (AE-ASS) i vedlegg 

XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014, med unntak av egne gjeldsinstrumenter når disse i 

henhold til gjeldende regnskapsstandarder kan innregnes i balansen. 

050 hvorav: obligasjoner med fortrinnsrett 

Medianverdiene for posten «hvorav: obligasjoner med fortrinnsrett» som rapportert i rad 050 i mal F 32.01 

(AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

060 hvorav: verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

Medianverdiene for posten «hvorav: verdipapirer med sikkerhet i eiendeler» som rapportert i rad 060 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

070 hvorav: utstedt av offentlig forvaltning 

Medianverdiene for posten «hvorav: utstedt av offentlig forvaltning» som rapportert i rad 070 i mal F 32.01 

(AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

080 hvorav: utstedt av finansielle foretak 

Medianverdiene for posten «hvorav: utstedt av finansielle foretak» som rapportert i rad 080 i mal F 32.01 

(AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 
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Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

090 hvorav: utstedt av ikke-finansielle foretak 

Medianverdiene for posten «hvorav: utstedt av ikke-finansielle foretak» som rapportert i rad 090 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

120 Andre eiendeler 

Medianverdien av institusjonens øvrige eiendeler som er ført i balansen, unntatt dem som angis i de 

ovennevnte radene, og som ikke er egne gjeldsinstrumenter og egne egenkapitalinstrumenter som ikke kan 

fjernes fra balansen av en ikke-IFRS-institusjon. I et slikt tilfelle skal egne gjeldsinstrumenter inngå i rad  

240 i mal B og egne egenkapitalinstrumenter unntas fra rapporteringen av heftelser på eiendeler. 

Andre eiendeler omfatter kontantbeholdning (innehav av nasjonale og utenlandske sedler og mynter i omløp 

som normalt brukes som betalingsmiddel), utlån på anfordring (IAS 1.54 bokstav i)), herunder fordringer som 

kan innkreves på anfordring hos sentralbanker og andre institusjoner, som rapportert i rad 020 i mal F 32.01 

(AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Andre eiendeler omfatter også 

andre utlån og forskudd enn utlån på anfordring, herunder pantelån som rapportert i rad 100 og 110 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Andre eiendeler kan også 

omfatte immaterielle eiendeler, herunder goodwill, eiendeler ved utsatt skatt, eiendom, anlegg og andre 

varige driftsmidler, derivateiendeler, omvendte gjenkjøpstransaksjoner og fordringer knyttet til innlån av 

aksjer. 

Når underliggende eiendeler og eiendeler i sikkerhetsmassen til tilbakeholdte verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler (ABS-er) og tilbakeholdte obligasjoner med fortrinnsrett er utlån på anfordring eller andre utlån og 

forskudd enn utlån på anfordring, skal de også inngå i denne raden. 

121 hvorav: … 

Der det er relevant på bakgrunn av institusjoners bruk av heftelser med hensyn til sin forretningsmodell, kan 

institusjonene separat angi medianverdien av ethvert element av «andre eiendeler» på en egen «hvorav»-rad. 

Tabell 2: Instruksjoner for de enkelte kolonnene i mal A 

Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Balanseført verdi av eiendeler med heftelser 

Medianverdien av den balanseførte verdien av eiendelene som innehas av institusjonen, og som er beheftet i 

henhold til nr. 1.7 i vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Med balanseført verdi 

menes beløpet ført på balansens eiendelsside. 

030 hvorav: eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den balanseførte verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som eiendeler med svært høy likviditet og kredittkvalitet (EHQLA) og eiendeler med høy 

likviditet og kredittkvalitet (HQLA). Ved anvendelsen av denne forordningen er eiendeler som ubeheftet ville 

kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, de 

eiendelene som angis i artikkel 11, 12 og 13 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61, og som ville 

vært i samsvar med de allmenne og operasjonelle kravene fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte 

forordning hadde det ikke vært for deres status som eiendeler med heftelser i henhold til vedlegg XVII til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som EHQLA, og eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, 

skal også oppfylle de eksponeringskategorispesifikke kravene fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i delegert 

forordning (EU) 2015/61. Den balanseførte verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som EHQLA, og eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, 

skal være den balanseførte verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert 

forordning (EU) 2015/61. 

040 Virkelig verdi av eiendeler med heftelser 

Medianverdien for posten «virkelig verdi av eiendeler med heftelser» som rapportert i kolonne 040 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

For hver eksponeringskategori skal den virkelige verdien som oppgis, være medianverdien av de ulike 

virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode som inkluderes i beregningen av 

medianverdien. 
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Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

050 hvorav: eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den virkelige verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert 

som EHQLA og HQLA. Ved anvendelsen av denne forordningen er eiendeler som ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som EHQLA, og eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, de eiendelene 

som angis i artikkel 11, 12 og 13 i delegert forordning (EU) 2015/61, og som ville vært i samsvar med de 

allmenne og operasjonelle kravene fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning hadde det ikke vært 

for deres status som eiendeler med heftelser i henhold til vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014. Eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler 

med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, skal også oppfylle de eksponerings-

kategorispesifikke kravene fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i delegert forordning (EU) 2015/61. Den 

virkelige verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA, og 

eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, skal være den virkelige verdien 

før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert forordning (EU) 2015/61. 

060 Balanseført verdi av eiendeler uten heftelser 

Medianverdien for posten «balanseført verdi av eiendeler uten heftelser» som rapportert i kolonne 060 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

080 hvorav: EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den balanseførte verdien av ubeheftede EHQLA og HQLA som er angitt i artikkel 11, 12 

og 13 i delegert forordning (EU) 2015/61, og som er i samsvar med de allmenne og operasjonelle kravene 

fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning samt med de eksponeringskategorispesifikke kravene 

fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i nevnte delegerte forordning. Den balanseførte verdien av EHQLA og 

HQLA skal være den balanseførte verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert 

forordning (EU) 2015/61. 

090 Virkelig verdi av eiendeler uten heftelser 

Medianverdien for posten «virkelig verdi av eiendeler uten heftelser» som rapporteres i kolonne 090 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

For hver eksponeringskategori skal den virkelige verdien som oppgis, være medianverdien av de ulike 

virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode som inkluderes i beregningen av 

medianverdien. 

100 hvorav: EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den virkelige verdien av ubeheftede EHQLA og HQLA som er angitt i artikkel 11, 12 og 

13 i delegert forordning (EU) 2015/61, og som er i samsvar med de allmenne og operasjonelle kravene 

fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning samt med de eksponeringskategorispesifikke kravene 

fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i nevnte delegerte forordning. Den virkelige verdien av EHQLA og HQLA 

skal være den virkelige verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert forordning 

(EU) 2015/61. 

Mal B – Mottatte sikkerheter 

Tabell 3: Instruksjoner for de enkelte radene i mal B 

Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

130 Sikkerheter mottatt av den rapporterende institusjonen 

Alle kategorier av sikkerheter som er mottatt av institusjonen. Alle verdipapirer som mottas av en 

låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer, skal angis i denne raden. Den samlede 

verdien av sikkerhetene mottatt av institusjonen skal være medianverdien av summen av fire kvartalsvise 

periodeavslutningsverdier over de foregående tolv månedene for rad 140–160, 220 og 230. 
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Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

140 Utlån på anfordring 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter utlån på anfordring, skal angis i denne 

raden (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 120 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas 

av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

150 Egenkapitalinstrumenter 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter egenkapitalinstrumenter (se juridiske 

referanser og instruksjoner for rad 030 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en 

låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

160 Gjeldsinstrumenter 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter gjeldsinstrumenter (se juridiske 

referanser og instruksjoner for rad 040 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en låntaker-

institusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

170 hvorav: obligasjoner med fortrinnsrett 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter obligasjoner med fortrinnsrett  

(se juridiske referanser og instruksjoner for rad 050 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en 

låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

180 hvorav: verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter verdipapirer med sikkerhet i eiendeler  

(se juridiske referanser og instruksjoner for rad 060 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en 

låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

190 hvorav: utstedt av offentlig forvaltning 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter gjeldsinstrumenter utstedt av offentlig 

forvaltning (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 070 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som 

mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

200 hvorav: utstedt av finansielle foretak 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter gjeldsinstrumenter utstedt av finansielle 

foretak (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 080 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som 

mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

210 hvorav: utstedt av ikke-finansielle foretak 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter gjeldsinstrumenter utstedt av ikke-

finansielle foretak (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 090 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer 

som mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

220 Utlån og forskudd unntatt utlån på anfordring 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter andre utlån og forskudd enn utlån på 

anfordring (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 120 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som 

mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 
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Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

230 Andre mottatte sikkerheter 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter andre eiendeler (se juridiske referanser 

og instruksjoner for rad 120 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en låntakerinstitusjon i 

enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

231 hvorav: … 

Der det er relevant på bakgrunn av institusjoners bruk av heftelser med hensyn til sin forretningsmodell, kan 

institusjonene separat angi medianverdien av ethvert element av «andre sikkerheter» på en egen «hvorav»-

rad. Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med 

verdipapirer. 

240 Egne utstedte gjeldsinstrumenter unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med 

sikkerhet i eiendeler (ABS-er) 

Medianverdien for posten «egne utstedte gjeldsinstrumenter unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett og 

ABS-er» som rapportert i rad 240 i mal F 32.02 (AE-COL) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 680/2014. 

241 Egne obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som er utstedt og ennå 

ikke pantsatt 

Medianverdien for posten «egne obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som 

er utstedt og ennå ikke pantsatt» som rapportert i rad 010 i mal F 32.03 (AE-NPL) i vedlegg XVI til gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 680/2014. For å unngå dobbeltregning gjelder følgende for egne obligasjoner med 

fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler utstedt og tilbakeholdt av den rapporterende 

institusjonen: 

a) Dersom disse verdipapirene er pantsatt, skal beløpet for sikkerhetsmassen/de underliggende eiendelene 

som ligger til grunn for dem, angis i mal A som eiendeler med heftelser. Dersom egne obligasjoner med 

fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler stilles som pant, er finansieringskilden den nye 

transaksjonen der verdipapirene pantsettes (sentralbankfinansiering eller annen type sikret finansiering), 

og ikke den opprinnelige utstedelsen av obligasjoner med fortrinnsrett eller verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler. 

b) Dersom disse verdipapirene ennå ikke er pantsatt, skal beløpet for sikkerhetsmassen/de underliggende 

eiendelene som ligger til grunn for disse verdipapirene, rapporteres i mal A som eiendeler uten heftelser. 

250 Samlede eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsinstrumenter 

Alle institusjonens eiendeler som er ført i balansen, alle kategorier av sikkerheter mottatt av institusjonen og 

egne gjeldsinstrumenter som er utstedt og tilbakeholdt av institusjonen, og som ikke er egne utstedte 

obligasjoner med fortrinnsrett eller egne utstedte verdipapirer med sikkerhet i eiendom. 

Denne raden er medianverdien av summen av fire kvartalsvise periodeavslutningsverdier over de foregående 

tolv månedene for rad 010 i mal A og rad 130 og 240 i mal B. 

Tabell 4: Instruksjoner for de enkelte kolonnene i mal B 

Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Virkelig verdi av beheftede mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsinstrumenter 

Medianverdien av den virkelige verdien av mottatte sikkerheter, herunder innenfor rammen av enhver 

innlånstransaksjon med verdipapirer, eller egne utstedte gjeldsinstrumenter som innehas/tilbakeholdes av 

institusjonen, og som er beheftet i henhold til artikkel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Den virkelige verdien av et finansielt instrument er 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 målingen 

(se IFRS 13: Måling av virkelig verdi). For hver sikkerhetspost skal den virkelige verdien som oppgis, være 

medianverdien av de ulike virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode som 

inkluderes i beregningen av medianverdien. 
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Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

030 hvorav: eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den virkelige verdien av beheftede mottatte sikkerheter, herunder innenfor rammen av 

enhver innlånstransaksjon med verdipapirer, eller egne utstedte gjeldsinstrumenter som innehas/tilbakeholdes 

av institusjonen, og som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA og HQLA. Ved anvendelsen av 

denne forordningen er eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler som 

ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, de postene av mottatte sikkerheter eller egne utstedte 

gjeldsinstrumenter som innehas/tilbakeholdes av institusjonen, som angitt i artikkel 11, 12 og 13 i delegert 

forordning (EU) 2015/61, og som ville vært i samsvar med de allmenne og operasjonelle kravene fastsatt i 

artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning hadde det ikke vært for deres status som eiendeler med heftelser 

i henhold til vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Eiendeler med heftelser som 

ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som 

HQLA, skal også oppfylle de eksponeringskategorispesifikke kravene fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i 

delegert forordning (EU) 2015/61. Den virkelige verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville 

kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som 

HQLA, skal være den virkelige verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert 

forordning (EU) 2015/61. 

040 Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsinstrumenter som kan beheftes 

Medianverdien av den virkelige verdien av sikkerheter, herunder innenfor rammen av enhver 

innlånstransaksjon med verdipapirer, som institusjonen har mottatt, og som er uten heftelser, men som kan 

beheftes ettersom institusjonen har tillatelse til å selge eller pantsette dem på nytt så lenge det ikke foreligger 

mislighold fra eieren av sikkerheten sin side. Det omfatter også den virkelige verdien av egne utstedte 

gjeldsinstrumenter, unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett eller verdipapiriseringsposisjoner som er uten 

heftelser, men som kan beheftes. For hver sikkerhetspost skal den virkelige verdien som oppgis, være 

medianverdien av de ulike virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode som 

inkluderes i beregningen av medianverdien. 

060 hvorav: EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den virkelige verdien av ubeheftede mottatte sikkerheter eller egne utstedte 

gjeldsinstrumenter som innehas/tilbakeholdes av institusjonen, unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett 

eller verdipapiriseringsposisjoner som kan beheftes, som kan bli klassifisert som EHQLA og HQLA som 

angitt i artikkel 11, 12 og 13 i delegert forordning (EU) 2015/61, og som er i samsvar med de allmenne og 

operasjonelle kravene fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning samt med de eksponerings-

kategorispesifikke kravene fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i nevnte delegerte forordning. Den virkelige 

verdien av EHQLA og HQLA skal være den virkelige verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i 

artikkel 10–16 i delegert forordning (EU) 2015/61. 

Mal C – Heftelseskilder 

Tabell 5: Instruksjoner for de enkelte radene i mal C 

Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Balanseført verdi av utvalgte finansielle forpliktelser 

Medianverdien for posten «balanseført verdi av utvalgte finansielle forpliktelser» som rapportert i rad 010 i 

mal F 32.04 (AE-SOU) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

011 hvorav: … 

Der det er relevant på bakgrunn av institusjoners bruk av heftelser i forbindelse med sin forretningsmodell, 

kan institusjonene separat angi medianverdien av ethvert element av «balanseført verdi av utvalgte finansielle 

forpliktelser» på en egen «hvorav»-rad, særlig dersom én del av heftelsene på eiendeler er forbundet med 

forpliktelser og en annen del ikke er det. 
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Tabell 6: Instruksjoner for de enkelte kolonnene i mal C 

Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Motsvarende forpliktelser, betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer 

Medianverdien for posten «motsvarende forpliktelser, betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer» som 

rapportert i kolonne 010 i mal F 32.04 (AE-SOU) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014. Den virkelige verdien som oppgis, skal være medianverdien av de ulike virkelige verdiene 

observert ved slutten av hver rapporteringsperiode med henblikk på beregningen av medianverdien. 

Forpliktelser uten noen tilhørende finansiering, slik som derivater, skal inkluderes. 

030 Eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte verdipapirer unntatt obligasjoner med fortrinnsrett og 

beheftede verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

Beløpet for eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte verdipapirer unntatt obligasjoner med fortrinnsrett 

og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som er beheftet som følge av de ulike transaksjonstypene som 

hermed rapporteres. 

For å sikre samsvar med kriteriene i mal A og B skal institusjonens eiendeler som er ført i balansen, oppgis 

som medianverdien av deres balanseførte verdi, mens gjenbrukte mottatte sikkerheter og beheftede egne 

utstedte verdipapirer, unntatt obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i verdipapirer, skal 

oppgis som medianverdien av deres virkelige verdi. Den virkelige verdien som oppgis, skal være median-

verdien av de ulike virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode med henblikk på 

beregningen av medianverdien. 

Eiendeler med heftelser uten motsvarende forpliktelser skal også inkluderes. 

Mal D – Medfølgende forklarende informasjon 

Tabell 7: Særlige instruksjoner for mal D 

Juridiske referanser og instruksjoner 

For å fylle ut mal D skal institusjonene offentliggjøre informasjonen omhandlet i nr. 1 og 2. 

1. Generell forklarende informasjon om heftelser på eiendeler, herunder følgende: 

a) En forklaring av eventuelle forskjeller mellom virkeområdet for konsolideringen for tilsynsformål som anvendes for 

offentliggjøringen av heftelser på eiendeler, og det valgte virkeområdet for anvendelsen av likviditetskravene på 

konsolidert grunnlag som definert i andre del kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, som brukes for å fastslå om en 

eiendel kan bli klassifisert som (E)HQLA. 

b) En forklaring av eventuelle forskjeller mellom, på den ene siden, pantsatte og overførte eiendeler i samsvar med 

gjeldende regnskapsregelverk slik det anvendes av institusjonen og, på den andre siden, eiendeler med heftelser samt en 

angivelse av eventuelle forskjeller i behandlingen av transaksjoner, f.eks. når visse transaksjoner anses å føre til 

pantsetting eller overføring av eiendeler, men ikke til heftelser på eiendeler, eller omvendt. 

c) Eksponeringsverdien som brukes for offentliggjøring, og en forklaring av hvordan medianeksponeringsverdier utledes. 

2. Forklarende informasjon om konsekvensene av institusjonens forretningsmodell for nivået av heftelser og betydningen av 

heftelser for institusjonens forretningsmodell, herunder følgende: 

a) De viktigste kildene til og typene av heftelser, med angivelse, der det er relevant, av heftelser som skyldes betydelig 

virksomhet med derivater, verdipapirutlån, gjenkjøpsavtaler, utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett og verdi-

papirisering. 

b) Strukturen av beheftelse mellom foretak innenfor et konsern, og særlig hvorvidt nivået av heftelser på konsolidert 

konsernnivå stammer fra bestemte foretak, og hvorvidt det foreligger et betydelig nivå av konsernintern beheftelse. 

c) Informasjon om overpantsettelse, særlig med hensyn til obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler, og betydningen av overpantsettelse for nivåene av heftelser. 

d) Ytterligere informasjon om heftelser på eiendeler, sikkerheter og poster utenfor balansen samt kildene til heftelser i 

andre betydelige valutaer enn rapporteringsvalutaen som nevnt i artikkel 415 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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e) En generell beskrivelse av andelen av poster inkludert i kolonne 060 «balanseført verdi av eiendeler uten heftelser» i 

mal A i vedlegg I som etter institusjonens oppfatning ikke ville kunne beheftes innenfor rammen av institusjonens 

vanlige forretningsvirksomhet (f.eks. immaterielle eiendeler, herunder goodwill, eiendeler ved utsatt skatt, eiendom, 

anlegg og andre varige driftsmidler, derivateiendeler, omvendte gjenkjøpstransaksjoner og fordringer knyttet til innlån 

av aksjer). 

f) Beløpet for underliggende eiendeler og eiendeler i sikkerhetsmassen til tilbakeholdte verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler og tilbakeholdte obligasjoner med fortrinnsrett, og hvorvidt disse underliggende eiendelene og eiendelene i 

sikkerhetsmassen er med eller uten heftelser, sammen med beløpet for tilknyttede tilbakeholdte verdipapirer med 

sikkerhet i eiendeler og tilbakeholdte obligasjoner med fortrinnsrett. 

g) Dersom det er relevant for å forklare konsekvensene av institusjonens forretningsmodell for nivået av heftelser, 

nærmere opplysninger (herunder kvantitative opplysninger dersom det er relevant) om hvert av følgende: 

i) Typene av og beløpene for eiendeler med og uten heftelser som inngår i rad 120 i mal A, dersom kvantitative 

opplysninger skal gis i rad 121 i mal A. 

ii) Beløpene for og typene av eiendeler med heftelser og poster utenfor balansen som inngår i rad 010 i mal C, og som 

ikke er knyttet til noen forpliktelser, dersom kvantitative opplysninger skal gis i rad 011 i mal C. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/171 

av 19. oktober 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for vesentlighetsterskelen for forfalte kredittforpliktelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 178 nr. 6 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ettersom markedsvilkårene og de økonomiske vilkårene innenfor samme jurisdiksjon er tilnærmet like, bør 

vedkommende myndigheter fastsette én enkelt terskel for vurderingen av vesentligheten til en kredittforpliktelse som 

nevnt i artikkel 178 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 for alle institusjoner i deres respektive 

jurisdiksjoner. En slik vesentlighetsterskel, som bør være konsekvent over tid, medfører også økt sammenlignbarhet 

mellom kapitalkrav for institusjoner i samme jurisdiksjon. 

2) På den ene siden avhenger beløpet som kan anses som vesentlig, av den samlede kredittforpliktelsens nivå. På den andre 

siden har institusjoner en tendens til å anse alle beløp under et visst nivå som uvesentlige, uavhengig av forholdet 

mellom disse og den samlede kredittforpliktelsen. Vesentlighetsterskelen bør derfor bestå av to komponenter: en 

absolutt komponent (et absolutt beløp) og en relativ komponent (prosentandelen av den samlede kredittforpliktelsen som 

det forfalte beløpet representerer). En forfalt kredittforpliktelse bør følgelig anses som vesentlig når både grensen uttrykt 

som et absolutt beløp og grensen uttrykt i prosent overskrides. 

3) Gjennomsnittlig inntekt og gjennomsnittlig størrelse på kredittforpliktelsene varierer betraktelig mellom ulike 

skyldnere. Vesentlighetstersklene bør derfor differensieres tilsvarende, med separate absolutte komponenter av terskelen 

for massemarkedseksponeringer og for andre eksponeringer. 

4) Vesentlighetsterskelen bør tilpasses de lokale forholdene i den enkelte jurisdiksjon. Forskjellene i økonomiske vilkår, 

herunder ulike prisnivåer i jurisdiksjonene, berettiger at vesentlighetsterskelens absolutte komponent kan variere fra 

jurisdiksjon til jurisdiksjon. En slik differensiering er imidlertid sjelden berettiget med hensyn til den relative 

komponenten. Følgelig bør den relative komponenten i prinsippet være den samme i alle jurisdiksjoner, mens en viss 

fleksibilitet bør være tillatt for den absolutte komponenten. Dette vil gi vedkommende myndigheter mulighet til å 

fastsette vesentlighetsterskelen på et hensiktsmessig nivå, opp til et angitt høyeste beløp, idet det tas hensyn til de 

særlige vilkårene i deres respektive jurisdiksjoner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 6.2.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

2020/EØS/84/28 
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5) Selv om vilkårene for fastsettelse av vesentlighetsterskelen i de ulike jurisdiksjonene i Unionen bør harmoniseres, bør 

visse forskjeller i terskelnivåene som får anvendelse i de ulike jurisdiksjonene, få bestå, som en gjenspeiling av ulike 

risikonivåer som anses som rimelige av vedkommende myndigheter under de særlige nasjonale markedsforholdene. Det 

hensiktsmessige nivået på vesentlighetsterskelen kan derfor måtte drøftes innenfor rammen av de ulike 

tilsynskollegiene. 

6) Vesentlighetsterskelen kan ha en betydelig innvirkning på beregningen av kapitalkravene og forventede tap for alle 

institusjoner i den berørte jurisdiksjonen, uavhengig av hvilken metode som benyttes for slike beregninger. Ved 

fastsettelse av vesentlighetsterskelen bør vedkommende myndigheter derfor ta hensyn til en rekke faktorer, herunder de 

spesifikke risikoegenskapene til massemarkedseksponeringer. De spesifikke risikoegenskapene til massemarkeds-

eksponeringer og andre eksponeringer enn massemarkedseksponeringer bør vurderes separat. 

7) Vesentlighetsterskelen fastsatt av en vedkommende myndighet i en bestemt jurisdiksjon kan også måtte anvendes av 

institusjoner som driver grensekryssende virksomhet. Nivået på en terskel fastsatt av vedkommende myndighet i en 

annen jurisdiksjon kan derfor være en viktig faktor når en vedkommende myndighet skal vurdere om risikonivået som 

en viss terskel gjenspeiler, er rimelig. Vesentlighetsterskler fastsatt av vedkommende myndigheter bør derfor være 

gjennomsiktige og meddeles Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) slik at de kan offentliggjøres. 

8) Vedkommende myndigheter bør fastsette vesentlighetsterskelen på et nivå som tilsvarer risikonivået de anser som 

rimelig. Ettersom dette risikonivået avhenger av måten vesentlighetsterskelen anvendes på i prosessen for å identifisere 

mislighold, må vedkommende myndigheter ved fastsettelse av terskelen gjøre visse antakelser om hvordan beløpene og 

forholdstallene som vil bli sammenlignet med den absolutte og relative komponenten av vesentlighetsterskelen, skal 

beregnes, og på hvilket stadium i prosessen for å identifisere mislighold vesentlighetsterskelen skal anvendes. I den 

forbindelse bør terskelen fastsettes slik at institusjoner kan identifisere skyldnere som utgjør en betydelig høyere risiko 

på grunn av delvise eller uregelmessige, men systematisk forsinkede betalinger, og slik at institusjoner kan identifisere 

en vesentlig forfalt kredittforpliktelse i rett tid. 

9) Forfalte kredittforpliktelsers vesentlighet utgjør en del av definisjonen av mislighold i artikkel 178 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. For institusjoner som benytter den interne kredittvurderingsmetoden («IRB-metoden»), 

fører enhver endring av nevnte definisjon til vesentlige endringer i risikoklassifiseringssystemene som brukes for å 

beregne krav til ansvarlig kapital for kredittrisiko. En vedkommende myndighet bør derfor ikke endre vesentlighets-

terskelen med mindre den er uegnet på grunn av endrede markedsvilkår eller økonomiske vilkår som medfører 

betydelige vridninger i prosessene for å identifisere mislighold. 

10) Vedkommende myndigheter bør ha mulighet til å utsette anvendelsen av vesentlighetstersklene for institusjoner som må 

utføre vesentlige endringer i sine IRB-modeller, og for institusjoner der gjennomføringen av slike terskler er belastende 

fordi deres tidligere metode for å vurdere forfalte eksponeringers vesentlighet avviker betydelig fra disse tersklene. For 

institusjoner som benytter IRB-metoden, men som anvender standardmetoden på deler av sine eksponeringer på 

grunnlag av artikkel 148 eller 150 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør anvendelsesdatoen for de nye vesentlighets-

tersklene være den samme for samtlige av disse institusjonenes eksponeringer. For å unngå for store forsinkelser i 

anvendelsen av tersklene i Unionen bør imidlertid slike lengre perioder begrenses. 

11) Vedkommende myndigheter bør få tilstrekkelig tid til å utføre den omfattende analysen som er nødvendig for å fastsette 

vesentlighetsterskelen på et rimelig nivå. 

12) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

13) 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).  

  

(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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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vilkår for fastsettelse av vesentlighetsterskelen for massemarkedseksponeringer 

1. En vedkommende myndighet skal for alle institusjoner i sin jurisdiksjon fastsette en felles vesentlighetsterskel for 

massemarkedseksponeringer. 

For institusjoner som anvender definisjonen av mislighold fastsatt i artikkel 178 nr. 1 første ledd bokstav a) og b) i forordning 

(EU) nr. 575/2013 på nivået for en enkelt kredittfasilitet, kan vedkommende myndighet imidlertid fastsette en særskilt felles 

vesentlighetsterskel for massemarkedseksponeringer. 

2. Vesentlighetsterskelen nevnt i nr. 1 første ledd skal bestå av en absolutt og en relativ komponent. 

Den absolutte komponenten skal uttrykkes som et høyeste beløp for summen av alle forfalte beløp som en skyldner skylder 

institusjonen, institusjonens morforetak eller et av dens datterforetak («forfalt kredittforpliktelse»). Det høyeste beløpet skal 

ikke overstige 100 euro eller tilsvarende beløp i den relevante nasjonale valutaen. 

Den relative komponenten skal uttrykkes som en prosentandel som gjenspeiler forholdet mellom den forfalte kredittfor-

pliktelsen og det samlede beløpet for alle de balanseførte eksponeringene som institusjonen, institusjonens morforetak eller 

dens datterforetak har mot skyldneren, med unntak av egenkapitalposisjoner. Prosentandelen skal være mellom 0 % og 2,5 % 

og skal settes til 1 % når prosentandelen gjenspeiler et risikonivå som vedkommende myndighet anser som rimelig i samsvar 

med artikkel 3. 

3. Vesentlighetsterskelen nevnt i nr. 1 annet ledd skal fastsettes i samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 2, med den eneste 

forskjellen at «forfalt kredittforpliktelse» og «det samlede beløpet for alle de balanseførte eksponeringene som institusjonen har 

mot skyldneren, med unntak av egenkapitalposisjoner» skal vise til de beløpene av skyldnerens kredittforpliktelse som følger av 

en enkelt kredittfasilitet som institusjonen, morforetaket eller et av dens datterforetak har bevilget. 

4. Ved fastsettelsen av vesentlighetsterskelen i samsvar med denne artikkelen skal vedkommende myndighet ta hensyn til 

massemarkedseksponeringers risikoegenskaper samt spesifikasjonen av massemarkedseksponeringer som fastsatt i artikkel 147 

i forordning (EU) nr. 575/2013 for banker som anvender den interne kredittvurderingsmetoden, og i artikkel 123 i nevnte 

forordning for institusjoner som anvender standardmetoden. 

5. Ved fastsettelsen av vesentlighetsterskelen i samsvar med denne artikkelen skal vedkommende myndighet anta at det 

foreligger mislighold fra skyldnerens side når både grensen uttrykt som vesentlighetsterskelens absolutte komponent og grensen 

uttrykt som denne terskelens relative komponent er overskredet enten i 90 påfølgende dager eller i 180 påfølgende dager, 

dersom alle eksponeringene inkludert i beregningen av den forfalte kredittforpliktelsen er sikret ved pant i boligeiendom eller 

SMB-næringseiendom og de 90 dagene er blitt erstattet med 180 dager i samsvar med artikkel 178 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 575/2013 for disse eksponeringene. 

Artikkel 2 

Vesentlighetsterskel for andre eksponeringer enn massemarkedseksponeringer 

1. En vedkommende myndighet skal for alle institusjoner i sin jurisdiksjon fastsette en felles vesentlighetsterskel for andre 

eksponeringer enn massemarkedseksponeringer. 

2. Vesentlighetsterskelen nevnt i nr. 1 skal fastsettes i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 1 nr. 2, med den eneste 

forskjellen at den absolutte komponenten av denne vesentlighetsterskelen ikke skal overstige 500 euro eller tilsvarende beløp i 

den relevante nasjonale valutaen.  
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3. Ved fastsettelsen av vesentlighetsterskelen i samsvar med denne artikkelen skal vedkommende myndighet ta hensyn til 

risikoegenskapene til andre eksponeringer enn massemarkedseksponeringer. 

4. Ved fastsettelsen av vesentlighetsterskelen i samsvar med denne artikkelen skal vedkommende myndighet anta at det 

foreligger mislighold fra skyldnerens side når både grensen uttrykt som vesentlighetsterskelens absolutte komponent og grensen 

uttrykt som denne terskelens relative komponent er overskredet enten i 90 påfølgende dager eller i 180 påfølgende dager, 

dersom eksponeringene inkludert i beregningen av den forfalte kredittforpliktelsen er eksponeringer mot et offentlig foretak og 

de 90 dagene er blitt erstattet med 180 dager i samsvar med artikkel 178 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 for 

disse eksponeringene. 

Artikkel 3 

Risikonivå 

En vedkommende myndighet skal anse at en vesentlighetsterskel gjenspeiler et rimelig risikonivå i henhold til kravene i artikkel 

178 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013, når denne terskelen verken fører til innregning av et for stort antall 

mislighold som skyldes andre forhold enn en skyldners økonomiske problemer, eller til betydelige forsinkelser i innregningen 

av mislighold som skyldes en skyldners økonomiske problemer. 

Artikkel 4 

Meddelelse av vesentlighetsterskler 

En vedkommende myndighet skal meddele EBA de vesentlighetstersklene som fastsettes i dens jurisdiksjon. En vedkommende 

myndighet som fastsetter vesentlighetsterskelens relative komponent til en høyere eller lavere prosentandel enn 1 %, skal 

begrunne dette valget overfor EBA. 

Artikkel 5 

Oppdatering av vesentlighetsterskler 

Dersom vesentlighetsterskelens absolutte komponent er fastsatt i en annen valuta enn euro, og det tilsvarende beløpet for 

komponenten som følge av svingninger i valutakursene overstiger 100 euro for massemarkedseksponeringer eller 500 euro for 

andre eksponeringer enn massemarkedseksponeringer, skal terskelen forbli uendret, med mindre vedkommende myndighet 

begrunner overfor EBA at vesentlighetsterskelen ikke lenger gjenspeiler et risikonivå som vedkommende myndighet anser som 

rimelig. 

Artikkel 6 

Anvendelsesdato for vesentlighetstersklene 

En vedkommende myndighet skal fastsette en anvendelsesdato for vesentlighetsterskelen, som kan variere for forskjellige 

kategorier av institusjoner, men som ikke skal være senere enn 31. desember 2020 for institusjoner som bruker standard-

metoden fastsatt i tredje del avdeling II kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 7. mai 2018. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/405 

av 21. november 2017 

om retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 om 

tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 456 nr. 1 bokstav j), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den nederlandske språkversjonen av forordning (EU) nr. 575/2013 inneholder en feil i artikkel 429a nr. 3 tredje ledd, 

som ble innført ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62(2) i form av en feilaktig henvisning, noe som 

reduserer omfanget av vilkårene som aktørene skal oppfylle. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

2) Den tsjekkiske språkversjonen av forordning (EU) nr. 575/2013 inneholder en feil i artikkel 429b nr. 4, som ble innført 

ved delegert forordning (EU) 2015/62, og som gir vilkåret for bruk av den enkle metoden for finansielle sikkerheter 

motsatt betydning i forhold til de øvrige språkversjonene. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

3) Den litauiske språkversjonen av forordning (EU) nr. 575/2013 inneholder en feil i artikkel 429b nr. 4, som ble innført 

ved delegert forordning (EU) 2015/62, med hensyn til fastsettelsen av tillegget. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

4) Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor rettes. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordningen få anvendelse fra datoen for ikrafttredelse av delegert forordning 

(EU) 2015/62. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 18. januar 2015. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 16.3.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62 av 10. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

med hensyn til uvektet kjernekapitalandel (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 37). 

2020/EØS/84/29 
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Denne forordningen 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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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/728 

av 24. januar 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for framgangsmåter for å utelukke transaksjoner med ikke-finansielle  

motparter etablert i en tredjestat fra kravet til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 382 nr. 5 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 382 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 er transaksjoner mellom en institusjon på den 

ene siden og en ikke-finansiell motpart som definert i artikkel 2 nr. 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012(2) på den andre siden, som ikke overskrider clearinggrenseverdien nevnt i artikkel 10 nr. 3 og artikkel 10 

nr. 4 i nevnte forordning (EU) nr. 648/2012, ikke omfattet av kravene til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko 

(CVA-risiko), uavhengig av om den ikke-finansielle motparten er etablert i Unionen eller i en tredjestat. 

2) I artikkel 2 nr. 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 defineres en «ikke-finansiell motpart» som et foretak etablert i Unionen. 

Som følge av dette får clearinggrenseverdien nevnt i artikkel 10 nr. 1 i nevnte forordning ikke anvendelse på ikke-

finansielle motparter etablert i en tredjestat. 

3) I artikkel 382 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 skilles det ikke mellom ikke-finansielle motparter etablert i Unionen 

og ikke-finansielle motparter etablert i en tredjestat. For å sikre like konkurransevilkår bør de samme reglene gjelde for 

ikke-finansielle motparter etablert i Unionen og ikke-finansielle motparter etablert i en tredjestat. 

4) I artikkel 11 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013(3) fastsettes clearinggrenseverdier per klasse av OTC-

derivater, i samsvar med artikkel 10 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012. I betraktning 25 i delegert 

forordning (EU) nr. 149/2013 presiseres det at «ved overskridelse for en av verdiene som er fastsatt for en klasse av 

OTC-derivater, bør clearinggrenseverdien for alle klasser anses som overskredet».  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 18.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(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) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en 

sentral motpart (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11). 

2020/EØS/84/30 
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5) For at en kontrakt skal være unntatt fram til sin forfallsdato, som fastsatt i artikkel 382 nr. 4 siste ledd i forordning (EU) 

nr. 575/2013, bør det være tilstrekkelig at kravene i nevnte forordning er oppfylt ved kontraktsinngåelsen. Det kan 

imidlertid forekomme tilfeller der en institusjon handler med en bestemt ikke-finansiell motpart svært ofte og i noen 

tilfeller daglig. I slike tilfeller kan kontroll av hvorvidt status for den ikke-finansielle motparten som er etablert i en 

tredjestat, blir riktig gjenspeilet i institusjonens krav til ansvarlig kapital for CVA-risiko, medføre en uforholdsmessig 

stor byrde for institusjonen. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette et alternativ i form av en årlig kontroll av statusen 

for den ikke-finansielle motparten etablert i en tredjestat. Kontrollfrekvensen bør imidlertid økes til kvartalsvis dersom 

den nominelle bruttoverdien av transaksjoner for en klasse av OTC-derivater gjennomført av en ikke-finansiell motpart 

er nær ved å overskride clearinggrenseverdien for denne klassen. Dette skulle muliggjøre hyppigere kontroll med 

hvorvidt clearinggrenseverdien er overskredet, ettersom sannsynligheten for at dette vil være tilfellet, er høyere. 

6) I artikkel 382 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes det at transaksjoner med ikke-finansielle 

motparter, som ikke overstiger clearinggrenseverdien angitt i artikkel 10 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 648/2012, ikke 

skal være omfattet av kravene til ansvarlig kapital for CVA-risiko. Dersom en institusjon, etter vurderingen som fastsatt 

i forordning (EU) nr. 575/2013, oppdager enten at én av dens motparter som er etablert i en tredjestat, ikke kan anses 

som en ikke-finansiell motpart eller at de aktuelle transaksjonene overstiger clearinggrenseverdien som angis der, er 

institusjonen derfor forpliktet til å beregne krav til ansvarlig kapital for CVA-risiko i henhold til avdeling VI i nevnte 

forordning for alle OTC-derivater med vedkommende motpart som omfattes av artikkel 382 nr. 1 i nevnte forordning. 

7) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som er utarbeidet i samarbeid med Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA), og som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

8) Den europeiske banktilsynsmyndighet 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 forordning (EU) 

nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Ved anvendelsen av artikkel 382 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjonene anse motparter som 

oppfyller begge følgende vilkår, som ikke-finansielle motparter etablert i en tredjestat: 

a) De er etablert i en tredjestat. 

b) De ville blitt ansett som en ikke-finansiell motpart som definert i artikkel 2 nr. 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 dersom de 

var etablert i Unionen. 

2. Institusjonene skal kontrollere om en motpart er en ikke-finansiell motpart etablert i en tredjestat 

a) ved inngåelsen av en handel, når det handles med en ny motpart, 

b) årlig for eksisterende motparter, 

c) dersom det er grunn til å tro at motparten ikke lenger er en ikke-finansiell motpart etablert i en tredjestat. 

3. Institusjonene skal begrunne hvorfor de mener at et foretak er en ikke-finansiell motpart etablert i en tredjestat. 

Artikkel 2 

1. For å utelukke transaksjoner med en ikke-finansiell motpart som er etablert i en tredjestat, fra kravene til ansvarlig kapital 

for CVA-risiko i samsvar med artikkel 382 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institusjoner kontrollere, for 

hver klasse av OTC-derivatkontrakter nevnt i artikkel 11 i delegert 

  

(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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forordning (EU) nr. 149/2013, at den nominelle bruttoverdien av denne ikke-finansielle motpartens OTC-derivatkontrakter 

innenfor denne klassen ikke overskrider den relevante clearinggrenseverdien nevnt i artikkel 11 i nevnte forordning. 

2. Institusjonene skal utføre kontrollen nevnt i nr. 1 i ett av følgende tilfeller: 

a) Ved inngåelsen av hver ny handel med den motparten. 

b) Periodisk. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 bokstav b) skal den periodiske kontrollen utføres med en frekvens som tilsvarer ett av følgende 

alternativer: 

a) Årlig. 

b) Kvartalsvis, dersom den nominelle bruttoverdien av OTC-derivattransaksjonene gjennomført av den ikke-finansielle 

motparten som er etablert i en tredjestat, for én eller flere av OTC-derivatklassene er større enn 75 % av clearinggrense-

verdien for denne klassen som nevnt i artikkel 11 i delegert forordning (EU) nr. 149/2013. 

4. Institusjonene skal, for hver klasse av OTC-derivatkontrakter som er nevnt i artikkel 11 i delegert forordning (EU)  

nr. 149/2013, begrunne hvorfor de mener at den nominelle bruttoverdien av OTC-derivatkontraktene til en ikke-finansiell 

motpart som er etablert i en tredjestat, for denne klassen ikke overskrider den tilsvarende clearinggrenseverdien som angis i 

nevnte artikkel. 

Artikkel 3 

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 24. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/959 

av 14. mars 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for spesifiseringen av vurderingsmetoden som vedkommende myndigheter  

benytter når institusjoner gis tillatelse til å bruke metoder med avansert måling for operasjonell risiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 312 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Med hensyn til kravene til ansvarlig kapital for operasjonell risiko fastsettes det i artikkel 312 nr. 2 første ledd i 

forordning (EU) nr. 575/2013 at vedkommende myndigheter skal tillate institusjoner å anvende metoder med avansert 

måling («Advanced Measurement Approach — AMA-metoder») basert på institusjonenes egne målesystemer for 

operasjonell risiko dersom de overholder alle kvalitative og kvantitative standarder omhandlet i nevnte artikkel, det vil 

si at institusjonene til enhver tid oppfyller disse kravene. En slik vurdering gjelder derfor ikke bare en institusjons første 

søknad om tillatelse til å anvende AMA-metoden, den gjelder løpende. 

2) De ulike elementene som utgjør en institusjons AMA-ramme, bør ikke vurderes hver for seg, men snarere gjennomgås 

og vurderes som en pakke av sammenflettede elementer, slik at vedkommende myndigheter anser at det for hver del av 

rammen er en tilstrekkelig grad av overholdelse. 

3) Vedkommende myndigheters vurdering av en institusjons overholdelse av kravene omhandlet i artikkel 312 nr. 4 

bokstav a) og b) i forordning (EU) nr. 575/2013 for å anvende AMA-metoder bør ikke gjennomføres på en ensartet 

måte. Arten av elementene som skal vurderes, varierer avhengig av hvilken type vurdering som skal foretas, noe som 

igjen avhenger av hvilken type søknad som inngis. Vedkommende myndigheter skal vurdere en slik overholdelse når en 

institusjon første gang søker om å anvende AMA-metoden, når en institusjon søker om å utvide AMA-metoden i 

samsvar med den godkjente trinnvise gjennomføringsplanen, når en institusjon søker om å utvide eller endre AMA-

metoden den har fått tillatelse til å anvende, og når en institusjon søker om å vende tilbake til mindre avanserte metoder 

i samsvar med artikkel 313 i forordning (EU) nr. 575/2013. I tillegg bør vedkommende myndigheter gjennomføre en 

løpende gjennomgåelse av institusjonenes anvendelse av AMA-metoden. Vedkommende myndigheter bør derfor foreta 

vurderingen av en institusjons overholdelse av kravene for å benytte AMA-metoden etter arten av de elementene som 

skal vurderes, og i samsvar med den relevante vurderingsmetoden. 

4) Artikkel 85 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2) krever at institusjonene presiserer hva som menes 

med operasjonell risiko ved anvendelse av retningslinjene og framgangsmåtene for å vurdere og styre eksponeringen for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 169 av 6.7.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

2020/EØS/84/31 
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operasjonell risiko. Forordning (EU) nr. 575/2013 inneholder en definisjon av «operasjonell risiko» som omfatter både 

juridisk risiko og modellrisiko. I artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU viser modellrisiko til potensielle tap på grunn av 

feil i utviklingen, gjennomføringen eller bruken av interne modeller, men omfatter ikke potensielle tap som skyldes 

verdsettingsjusteringer fra modellrisiko som nevnt i artikkel 105 i forordning (EU) nr. 575/2013 om forsvarlig 

verdsetting eller i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101(1), og viser ikke til modellrisiko som er knyttet til 

anvendelse av eventuelt uriktige verdsettingsmetoder, som nevnt i artikkel 105 nr. 13 i forordning (EU) nr. 575/2013. I 

forordning (EU) nr. 575/2013 angis det heller ikke hvordan vedkommende myndigheter bør kontrollere overholdelse av 

kravet om å presisere operasjonell risiko som er knyttet til juridisk risiko og modellrisiko. Regler som spesifiserer 

hvilken vurderingsmetode som skal benyttes av vedkommende myndigheter når de vurderer om institusjonene kan 

anvende AMA-metoden, bør derfor omfatte en slik presisering. 

5) Det er også nødvendig å harmonisere tilsynsmetodene med hensyn til korrekt presisering av operasjonell risiko i 

finanstransaksjoner, herunder dem som er knyttet til markedsrisiko, ettersom den operasjonelle risikoen i disse 

transaksjonene har vist seg å være betydelige, og ettersom deres kilder, som ofte er av mange forskjellige typer, ikke 

nødvendigvis kan påvises og registreres enhetlig som slike i hele Unionen. 

6) Standardene som skal overholdes av institusjonens foretaksstyrings- og risikostyringsramme, er fastsatt i artikkel 74 i 

direktiv 2013/36/EU og i artikkel 321 i forordning (EU) nr. 575/2013. AMA-vurderingsmetoden bør derfor omfatte 

vedkommende myndigheters kontroll av at en institusjon har en tydelig organisasjonsstruktur for foretaksstyring og 

risikostyring av operasjonell risiko med en veldefinert, gjennomsiktig og konsekvent ansvarsfordeling, idet det tas 

hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av institusjonens virksomhet i vurderingen av om en institusjon kan 

anvende AMA-metoden. Særlig bør det bekreftes at styringsfunksjonen for operasjonell risiko spiller en sentral rolle når 

det gjelder å identifisere, måle og vurdere, overvåke, kontrollere og redusere den operasjonelle risikoen som 

institusjonen står overfor, og at den er tilstrekkelig uavhengig av institusjonens forretningsenheter til å sikre at dens 

faglige vurderinger og anbefalinger er både uavhengige og upartiske. Det bør også fastsettes at den øverste ledelsen er 

ansvarlig for å utvikle og gjennomføre foretaksstyrings- og styringsrammen for operasjonell risiko som er godkjent av 

ledelsesorganet, og at denne rammen gjennomføres på en ensartet måte i hele institusjonens organisasjon. 

Vedkommende myndigheter bør også vurdere om det finnes egnede verktøyer og opplysninger på alle personalnivåer, 

slik at alle ansatte forstår sitt ansvar når det gjelder styring av operasjonell risiko. 

7) Effektive internrapporteringssystemer er en forutsetning for sunn intern foretaksstyring. Vedkommende myndigheter 

bør derfor sikre at en institusjon som søker om AMA-tillatelse, innfører effektive risikorapporteringssystemer ikke bare 

for ledelsesorganet og den øverste ledelsen, men også for alle funksjoner som har ansvar for styringen av operasjonell 

risiko som institusjonen er eller kan bli eksponert for. Rapporteringssystemet bør vise oppdatert status for alle aspekter 

ved operasjonell risiko hos institusjonen og omfatte alle vesentlige aspekter ved styring og måling av operasjonell 

risiko. 

8) I henhold til artikkel 321 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal en institusjons interne målesystem for 

operasjonell risiko være godt integrert i institusjonens daglige risikostyring. AMA-vurderingsmetoden bør derfor føre til 

at vedkommende myndigheter sikrer at en institusjon som søker om AMA-tillatelse, faktisk bruker sitt målesystem for 

operasjonell risiko i sin daglige virksomhet og til løpende risikostyring, og ikke bare til å beregne kravene til ansvarlig 

kapital for operasjonell risiko. Regler for tilsynsmessig vurdering av AMA-metoden bør derfor omfatte regler for hvilke 

tilsynsmessige forventninger til «brukstest» som skal oppfylles av institusjonen som søker om AMA-tillatelse. 

9) For å gi både institusjoner og vedkommende myndigheter dokumentasjon på at en institusjons målesystem for 

operasjonell risiko er pålitelig og robust og genererer mer troverdige krav til ansvarlig kapital for operasjonell risiko enn 

en enklere lovpliktig metode for operasjonell risiko, bør vedkommende myndigheter kontrollere at institusjonen i en 

fastsatt periode har sammenlignet målesystemet for operasjonell risiko med basismetoden eller sjablongmetoden for 

operasjonell risiko omhandlet i artikkel 315, 317 og 319 i forordning (EU) nr. 575/2013. Denne perioden bør være 

tilstrekkelig lang til at vedkommende myndighet kan fastslå at institusjonen overholder de kvalitative og kvantitative 

standardene fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013 for bruk av en AMA-metode.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101 av 26. oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forsvarlig verdsetting i henhold til artikkel 105 nr. 14 (EUT L 21 av 

28.1.2016, s. 54). 
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10) I henhold til artikkel 321 bokstav g) i forordning (EU) nr. 575/2013 skal en institusjons datastrømmer og prosesser 

knyttet til AMA-målesystemet være oversiktlige og tilgjengelige. Data som gjelder operasjonell risiko, er ikke 

umiddelbart tilgjengelige, ettersom de først må identifiseres i en institusjons regnskaper og arkiver og deretter samles 

inn og vedlikeholdes på korrekt måte. Målesystemet er dessuten vanligvis svært avansert og angir flere logiske og 

beregningsmessige trinn i forbindelse med genereringen av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital. AMA-

vurderingsmetoden bør derfor omfatte en kontroll av at datakvaliteten og IT-systemene er korrekt utformet og 

gjennomført i en institusjon, slik at de kan oppfylle formålet de er bygd for. 

11) En institusjons AMA-ramme er underlagt intern validering og revisjon i henhold til artikkel 321 bokstav e) og f) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. Selv om organisasjonsstrukturen for de interne validerings- og revisjonsfunksjonene kan 

variere avhengig av institusjonens art, kompleksitet og virksomhet, bør det sikres at AMA-vurderingsmetoden med 

hensyn til gjennomgåelsene som blir utført av disse funksjonene, følger felles kriterier når det gjelder disse 

gjennomgåelsenes vilkår og omfang. 

12) Modellering av operasjonell risiko er et relativt nytt fag under utvikling. Artikkel 322 i forordning (EU) nr. 575/2013 gir 

derfor institusjoner betydelig fleksibilitet når de skal utforme målesystemet for operasjonell risiko for å beregne AMA-

metodens krav til ansvarlig kapital. En slik fleksibilitet bør imidlertid ikke føre til betydelige forskjeller mellom 

institusjonene med hensyn til vesentlige bestanddeler i målesystemet, herunder bruk av interne data, eksterne data, 

scenarioanalyse samt forretningsmiljø- og internkontrollfaktorer (kjent og omtalt som «de fire elementene»), de sentrale 

modellantakelsene som gjør det mulig å fange opp alvorlige halehendelser og tilknyttede risikofaktorer (oppbygging av 

beregningsdatasettet, detaljnivå, identifikasjon av tapsfordelingene og bestemmelse av aggregerte tapsfordelinger og 

risikomål) eller forventede tap, korrelasjon samt kriterier for kapitalallokering som bør sikre intern konsistens i et 

målesystem. For å sikre at risikomålesystemet er metodisk velfundert, sammenlignbart på tvers av institusjoner, 

effektivt med hensyn til å fange opp institusjonenes faktiske og potensielle operasjonelle risiko samt pålitelig og robust 

med hensyn til å generere lovfestede kapitalkrav for AMA-metoden, bør derfor AMA-vurderingsmetoden fastsette at de 

samme kriteriene og kravene skal anvendes av de vedkommende myndighetene i hele Unionen. AMA-vurderings-

metoden bør også ta hensyn til de særegne bestanddelene av operasjonell risiko som er knyttet til institusjonenes ulike 

størrelse, art og kompleksitet. 

13) Særlig når det gjelder interne data bør det tas hensyn til det faktum at selv om et tap som følge av operasjonell risiko 

bare kan oppstå fra en operasjonell risikohendelse, kan dets forekomst påvises gjennom andre poster, herunder direkte 

omkostninger, kostnader, avsetninger og ikke-oppkrevde inntekter. Mens noen operasjonelle risikohendelser har en 

kvantifiserbar innvirkning og gjenspeiles i institusjonens finansregnskap, kan andre ikke kvantifiseres og påvirker heller 

ikke institusjonens finansregnskap, og de må derfor påvises ved hjelp av andre kilder, herunder ledelsesarkiver og 

datasett over hendelser. Reglene som angir hvilken vurderingsmetode vedkommende myndigheter skal bruke for å 

tillate institusjoner å anvende AMA-metoden, bør derfor presisere hva som utgjør et tap som følge av operasjonell 

risiko, hvilket beløp som skal registreres for AMA-formål og, mer generelt, alle de potensielle postene som kan avsløre 

forekomsten av operasjonelle risikohendelser. 

14) Enkelte ganger kan institusjonene raskt gjenopprette nye tap som følge av operasjonell risiko. Raskt gjenopprettede tap 

bør ikke tas i betraktning ved beregning av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital, selv om de kan være nyttige for 

ledelsesformål. Ettersom institusjonene bruker ulike kriterier for å klassifisere tap som raskt gjenopprettede tap, bør 

regler for AMA-vurderingsmetoden omfatte egnede kriterier for å klassifisere tap som raskt gjenopprettede tap. 

15) Vedkommende myndigheter kan anerkjenne risikoreduksjonsteknikker innenfor AMA-metoden forutsatt at visse vilkår 

er oppfylt, som nevnt i artikkel 323 i forordning (EU) nr. 575/2013. For å få en effektiv anvendelse av reglene som 

gjelder for disse risikoreduksjonsteknikkene, bør vedkommende myndigheter følge særlige standarder når de vurderer 

en institusjons anvendelse av disse reglene. Særlig dersom disse risikoreduksjonsteknikkene har form av forsikringer, er 

det nødvendig å sikre at slike forsikringer ytes av forsikringsselskaper godkjent i Unionen eller i jurisdiksjoner med 

reguleringsstandarder for forsikringsselskaper som er likeverdige med dem som anvendes i Unionen. 

16) Dersom risikoreduksjonsteknikkene har form av andre ordninger for risikooverføring enn forsikringer, bør 

vedkommende myndigheter sikre at disse ordningene faktisk overfører risiko og ikke brukes til å omgå AMA-metodens 

krav til ansvarlig kapital. Dette vilkåret er viktig med tanke på den operasjonelle risikoens særegenheter, der det ikke 

finnes noen tydelige underliggende referanseeiendeler, og der uventede tap spiller en større rolle enn for andre typer 

risiko. Dette forverres ytterligere i lys av mangelen på et effektivt, likvid og strukturert marked for «operasjonelle 
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risikoprodukter», som så langt er blitt handlet utenfor banksektoren, herunder katastrofeobligasjoner og værderivater. 

Endelig er det ofte svært vanskelig å vurdere juridisk risiko for slike ordninger, også når kontraktsvilkårene er tydelig og 

grundig angitt. 

17) For å sikre en smidig overgang for institusjoner som allerede har tillatelse til å benytte AMA-metoden eller har søkt om 

tillatelse til å benytte AMA-metoden før ikrafttredelsen av denne forordningen, bør det fastsettes at vedkommende 

myndigheter først anvender denne forordningen i forbindelse med vurderingen av disse institusjonenes AMA-metode 

etter en viss overgangsperiode. Ettersom den regelmessige kontrollen av AMA-metoden nevnt i artikkel 101 nr. 1 i 

direktiv 2013/36/EU vanligvis utføres hvert år, bør nevnte overgangsperiode være ett år fra datoen for ikrafttredelsen av 

denne forordningen. 

18) Institusjoner som benytter gaussiske eller normalfordelingsliknende fordelinger for å konstatere korrelasjon i hele eller 

deler av sin AMA-metode, bør ikke lenger benytte dem innenfor rammen av AMA-metoden, ettersom slike antakelser 

ville innebære haleuavhengighet mellom operasjonelle risikokategorier og dermed utelukke muligheten for samtidig 

forekomst av store tap av forskjellige typer, en antakelse som verken er forsiktig eller realistisk. Det bør derfor gis 

tilstrekkelig tid til en smidig overgang til en ny ordning for disse institusjonene, der mer forsiktige antakelser innføres i 

målesystemet for operasjonell risiko, noe som innebærer positiv haleavhengighet. Ettersom gjennomføringen av disse 

antakelsene kan kreve endring av enkelte viktige elementer og tilhørende prosedyrer for AMA-rammen, vil det være 

hensiktsmessig å fastsette denne overgangsperioden til to år. 

19) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

20) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder, 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 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Vurdering av metoder med avansert måling 

1. Vurderingen som vedkommende myndigheter skal bruke når en institusjon får tillatelse til å anvende metoder med 

avansert måling (AMA-metoder), skal bekrefte at 

a) elementene i artikkel 3–6 er oppfylt, 

b) kapittel 2 og 3 er oppfylt, 

c) kapittel 4 er oppfylt, dersom institusjonen har innført forsikring og andre ordninger for risikooverføring som er omhandlet 

der. 

2. Kapittel 1–4 skal tas i betraktning når vedkommende myndigheter utfører følgende: 

a) En vurdering av hvor vesentlige utvidelser og endringer av AMA-metoden som benyttes av en institusjon, er. 

b) En vurdering av den trinnvise gjennomføringsplanen for AMA-metoden som benyttes av en institusjon. 

c) En vurdering av en institusjons tilbakevending til å benytte mindre avanserte metoder i samsvar med artikkel 313 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

d) De løpende gjennomgåelsene av en AMA-metode som benyttes av en institusjon.  

  

(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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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne delegerte rettsakten menes med 

 1) «modellterskel for sentralområde og hale» tapsverdien som skiller tapsfordelingens sentralområde («body») fra dens hale 

(«tail»), 

 2) «beregningsdatasett» den delen av innsamlede data, enten faktiske eller konstruerte, som oppfyller de nødvendige 

vilkårene for å kunne brukes som inndata i målesystemet for operasjonell risiko, 

 3) «datainnsamlingsterskel» tapsverdien der en institusjon begynner å identifisere og innhente data om tap som følge av 

operasjonell risiko for styrings- og målingsformål, 

 4) «bokføringsdato» datoen da et tap eller en avsetning for en operasjonell risikohendelse første gang innregnes i 

resultatregnskapet, 

 5) «minsteterskel for modellering» tapsverdien der de empiriske eller parametriske fordelingene for hyppighet og 

alvorlighetsgrad knyttes til tap som følge av operasjonell risiko, 

 6) «bruttotap» eller «tap» tap som følger av en operasjonell risikohendelse før enhver type gjenoppretting, 

 7) «forsømmelseshendelse» en operasjonell risikohendelse som skyldes bevisst eller uaktsom forsømmelse, herunder 

mangelfull levering av finansielle tjenester, 

 8) «operasjonell risikokategori» det nivået, for eksempel hendelsestypen og forretningsområdet, der en institusjons 

målesystem for operasjonell risiko genererer separate fordelinger for hyppighet og alvorlighetsgrad, 

 9) «operasjonell risikoprofil» en institusjons faktiske og potensielle operasjonelle risiko på et gitt tidspunkt, uttrykt i 

absolutte tall, 

10) «operasjonell risikotoleranse» en institusjons framtidsrettede vurdering, uttrykt i absolutte tall, av samlet nivå for og typer 

av operasjonell risiko som institusjonen er villig til eller forberedt på å pådra seg, og som ikke setter dens strategiske mål 

og forretningsplan i fare, 

11) «tapsgjenoppretting» en hendelse knyttet til det opprinnelige tapet som er uavhengig av dette tapet og atskilt i tid, der 

midler eller strømmer av økonomiske fordeler mottas fra første- eller tredjeparter, 

12) «risikomål» én enkelt statistisk angivelse om operasjonell risiko hentet fra den aggregerte tapsfordelingen ved ønsket 

konfidensnivå, herunder risikoutsatt verdi (VaR) eller mangeltiltak, for eksempel forventet mangel («expected shortfall») 

eller medianmangel («median shortfall»), 

13) «livssyklus for systemutvikling» («System Development Life Cycle», SDLC) prosessen for planlegging, utvikling, testing 

og innføring av IT-infrastruktur, 

14) «tidsforskutt tap» negativ økonomisk konsekvens bokført i en regnskapsperiode som følge av en operasjonell 

risikohendelse som påvirker kontantstrømmer eller finansregnskap i tidligere regnskapsperioder. 

Artikkel 3 

Operasjonelle risikohendelser knyttet til juridisk risiko 

1. Vedkommende myndigheter skal bekrefte at en institusjon identifiserer, innhenter og behandler data om operasjonelle 

risikohendelser og tap som følge av operasjonell risiko som er knyttet til juridisk risiko, både med hensyn til styring av 

operasjonell risiko og beregning av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital, gjennom å kontrollere minst følgende: 

a) At institusjonen tydelig identifiserer og klassifiserer som operasjonell risiko slike tap eller andre kostnader som skyldes 

hendelser som fører til rettergang, herunder minst følgende: 

i) Manglende handling der en slik handling er nødvendig for å etterkomme en rettsregel. 

ii) Handling utført for å unngå at en rettsregel etterleves. 

iii) Forsømmelseshendelser. 

b) At institusjonen tydelig identifiserer og klassifiserer som operasjonell risiko slike tap eller andre kostnader som skyldes 

frivillige handlinger beregnet på å unngå eller redusere juridisk risiko som følger av operasjonelle risikohendelser, herunder 

tilbakebetalinger eller rabatter på framtidige tjenester som tilbys kundene på frivillig grunnlag, dersom slike tilbake-

betalinger ikke tilbys som følge av kundeklager.  
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c) At institusjonen tydelig identifiserer og klassifiserer som operasjonell risiko slike tap som skyldes feil og utelatelser i 

kontrakter og dokumentasjon. 

d) At institusjonen ikke klassifiserer følgende som operasjonell risiko: 

i) Tilbakebetalinger til tredjeparter eller ansatte og goodwillbetalinger som følge av forretningsmuligheter, dersom det 

ikke har funnet sted noen overtredelser av regler eller etiske retningslinjer, og dersom institusjonen har oppfylt sine 

forpliktelser til rett tid. 

ii) Eksterne juridiske kostnader, dersom den underliggende hendelsen ikke er en operasjonell risikohendelse. 

Ved anvendelse av bokstav a) skal rettergang anses å være alle former for forlik, herunder både rettsforlik og utenrettslige 

forlik. 

2. Ved anvendelse av denne artikkelen skal rettsregler minst omfatte følgende: 

a) Krav i henhold til nasjonale eller internasjonale lovbestemmelser. 

b) Krav utledet av kontraktsregulerte ordninger, interne regler og atferdsregler fastsatt i samsvar med nasjonale eller 

internasjonale standarder og praksiser. 

c) Etiske regler. 

Artikkel 4 

Operasjonelle risikohendelser knyttet til modellrisiko 

Vedkommende myndigheter skal bekrefte følgende når de vurderer om en institusjon identifiserer, innhenter og behandler data 

om operasjonelle risikohendelser og tap som følge av operasjonell risiko knyttet til modellrisiko, som definert i artikkel 3 nr. 1 i 

punkt 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013, både med hensyn til styring av operasjonell risiko 

og beregning av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital: 

a) At minst følgende hendelser og tilhørende tap knyttet til modeller som benyttes til beslutningstaking, klassifiseres som 

operasjonell risiko: 

i) Feilaktig definisjon av en utvalgt modell og dens egenskaper. 

ii) Utilstrekkelig verifisering av en utvalgt modells egnethet for det finansielle instrumentet som skal vurderes eller 

produktet som skal prissettes, eller av modellens egnethet for gjeldende markedsforhold. 

iii) Feil knyttet til gjennomføringen av en utvalgt modell. 

iv) Feilaktig verdsetting til markedsverdi og risikomåling som følge av en feil under bokføring av en handel i 

handelssystemet. 

v) Bruk av en utvalgt modell eller dens resultater for et annet formål enn den var planlagt eller utviklet for, herunder 

manipulering av modellparametrer. 

vi) Tidsmessig uegnet og ineffektiv overvåking av modellens ytelse for å bekrefte om den fortsatt er formålstjenlig. 

b) At hendelser knyttet til undervurdering av kravene til ansvarlig kapital i interne modeller som er godkjent av vedkommende 

myndigheter, ikke inngår i identifiseringen, innhentingen og behandlingen av data om operasjonelle risikohendelser og tap 

som følge av operasjonell risiko som er knyttet til modellrisiko. 

Artikkel 5 

Operasjonelle risikohendelser knyttet til finansielle transaksjoner, herunder slike som er knyttet til markedsrisiko 

Vedkommende myndigheter skal bekrefte at minst følgende hendelser og tilhørende tap klassifiseres som operasjonell risiko 

når de vurderer om en institusjon identifiserer, innhenter og behandler data om operasjonelle risikohendelser og tap som følge 

av operasjonell risiko knyttet til finansielle transaksjoner og markedsrisiko, både med hensyn til styring av operasjonell risiko 

og beregning av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital: 

a) Hendelser som skyldes driftsmessige feil og datainnmatingsfeil, herunder følgende: 

i) Svikt og feil under innføring eller utførelse av ordrer. 

ii) Tap av data eller misforståelse av datastrømmen fra handelsenheten til støtteenheten og institusjonens admini-

strasjonsenhet.  
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iii) Klassifiseringsfeil. 

iv) Feil angivelse av handler i vilkårsoversikten, herunder feil som gjelder transaksjonsbeløp, løpetider og økonomiske 

forhold. 

b) Hendelser som skyldes svikt i internkontrollen, herunder følgende: 

i) Svikt med hensyn til korrekt utførelse av en ordre for å avvikle en markedsposisjon ved ugunstige prissvingninger. 

ii) Ulovlige posisjoner som tas ut over tildelte grenser, uansett hvilken risikotype de gjelder. 

c) Hendelser som skyldes utilstrekkelig datakvalitet og et utilgjengelig IT-miljø, herunder manglende markedsadgang på 

grunn av teknisk svikt, noe som gjør det umulig å avslutte kontrakter. 

Artikkel 6 

Dokumentasjonens kvalitet og reviderbarhet 

1. Vedkommende myndigheter skal kontrollere kvaliteten på dokumentasjonen for AMA-metoden som anvendes av en 

institusjon, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At dokumentasjonen er godkjent på relevant ledelsesnivå i institusjonen. 

b) At institusjonen har retningslinjer med standarder for å sikre høy kvalitet på den interne dokumentasjonen, herunder et 

særlig ansvar for å sikre at dokumentasjonen er fullstendig, konsekvent, nøyaktig, ajourført, godkjent og sikker. 

c) At utformingen på dokumentasjonen fastsatt i retningslinjene nevnt i nr. 1 bokstav b) er slik at minst følgende opplysninger 

inngår: 

i) Dokumenttype. 

ii) Forfatter. 

iii) Kvalitetssjekker. 

iv) Autoriserende agent og eier. 

v) Dato for utarbeiding og godkjenning. 

vi) Versjonsnummer. 

vii) Dokumentets revisjonshistorikk. 

d) At institusjonen grundig dokumenterer sine retningslinjer, framgangsmåter og metoder. 

2. Vedkommende myndigheter skal kontrollere reviderbarheten til dokumentasjonen for AMA-metoden som anvendes av en 

institusjon, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At dokumentasjonen er tilstrekkelig detaljert og nøyaktig til at tredjeparter kan undersøke AMA-metoden, herunder 

i) å forstå begrunnelsen og framgangsmåten bak metodens utvikling, 

ii) å forstå målesystemet for operasjonell risiko for å kunne fastslå hvordan AMA-metodens krav til ansvarlig kapital 

fungerer, forstå dets begrensninger og viktigste antakelser og kunne reprodusere modellutviklingen. 

KAPITTEL 2 

KVALITATIVE STANDARDER 

AVSNITT 1 

Styringsprinsipper 

Artikkel 7 

Styringsprosess for operasjonell risiko 

1. Vedkommende myndigheter skal vurdere om en institusjons AMA-ramme for foretaksstyring og risikostyring av 

operasjonell risiko er effektiv, og om det finnes en tydelig organisasjonsstruktur med veldefinert, gjennomsiktig og konsekvent 

ansvarsfordeling, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonens ledelsesorgan diskuterer og godkjenner foretaksstyringen av operasjonell risiko, styringsprosessen for 

operasjonell risiko og målesystemet for operasjonell risiko.  
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b) At institusjonens ledelsesorgan klart definerer og fastsetter følgende minst en gang i året: 

i) Institusjonens operasjonelle risikotoleranse. 

ii) Institusjonens skriftlige erklæring om den operasjonelle risikotoleransen med hensyn til samlet nivå for tap som følge 

av operasjonell risiko og hendelsestyper, med både kvalitative og kvantitative mål, herunder terskler og grenseverdier 

basert på parametrer for tap som følge av operasjonell risiko, som institusjonen er villig til eller forberedt på å pådra seg 

for å nå sitt strategiske mål og sin forretningsplan, og at det sikres at den er tilgjengelig og forstås i hele institusjonen. 

c) At institusjonens ledelsesorgan løpende overvåker institusjonens overholdelse av erklæringen om den operasjonelle 

risikotoleransen omhandlet i bokstav b) punkt ii). 

d) At institusjonen anvender en løpende styringsprosess for operasjonell risiko for å identifisere, vurdere og måle, overvåke og 

rapportere om operasjonell risiko, herunder forsømmelseshendelser, og kan identifisere ansatte med ansvar for styring av 

prosessen for operasjonell risiko. 

e) At opplysningene fra prosessen omhandlet i bokstav d) oversendes til relevante komiteer og ledelsesorganer i institusjonen, 

og at beslutninger som treffes i disse komiteene, formidles til personer i institusjonen som er ansvarlige for innsamling, 

kontroll, overvåking og styring av operasjonell risiko, og til personer med ansvar for å styre virksomhet som fører til 

operasjonell risiko. 

f) At institusjonen minst en gang i året vurderer hvor effektiv foretaksstyringen av operasjonell risiko, styringsprosessen for 

operasjonell risiko og målesystemet for operasjonell risiko er. 

g) At institusjonen minst en gang i året underretter den berørte vedkommende myndigheten om resultatene av vurderingen 

omhandlet i bokstav f). 

2. Med henblikk på vurderingen omhandlet i nr. 1 skal vedkommende myndigheter ta hensyn til hvilken virkning strukturen 

for foretaksstyring av operasjonell risiko har på de institusjonsansattes medvirkning i styringen av og kulturen knyttet til 

operasjonell risiko, herunder minst følgende: 

a) Graden av kunnskap hos institusjonens ansatte om retningslinjer og framgangsmåter for operasjonell risiko. 

b) Institusjonens interne prosess for kritisk vurdering av AMA-rammens utforming og effektivitet. 

Artikkel 8 

Uavhengig styringsfunksjon for operasjonell risiko 

1. Vedkommende myndigheter skal vurdere styringsfunksjonen for operasjonell risikos uavhengighet av institusjonens 

forretningsenheter ved å bekrefte minst følgende: 

a) At styringsfunksjonen for operasjonell risiko utfører følgende oppgaver atskilt fra institusjonens forretningsområder: 

i) Utforming, utvikling, gjennomføring og vedlikehold av samt tilsyn med styringsprosessen for operasjonell risiko og 

målesystemet for operasjonell risiko. 

ii) Analyse av den operasjonelle risikoen forbundet med innføring og utvikling av nye produkter, markeder, 

forretningsområder, prosesser og systemer samt vesentlige endringer av eksisterende produkter. 

iii) Tilsyn med forretningsvirksomhet som kan føre til eksponering for operasjonell risiko som kan medføre brudd på 

institusjonens risikotoleranse. 

b) At styringsfunksjonen for operasjonell risiko får nødvendig mandat fra ledelsesorganet og den øverste ledelsen, og at den 

har tilstrekkelig tyngde innenfor organisasjonen til å utføre sine oppgaver. 

c) At styringsfunksjonen for operasjonell risiko ikke også er ansvarlig for internrevisjonsfunksjonen. 

d) At lederen for styringsfunksjonen for operasjonell risiko minst oppfyller følgende krav: 

i) Vedkommende har egnet erfaring med å styre eksisterende og potensielle operasjonelle risikoer, som angitt i den 

operasjonelle risikoprofilen. 

ii) Vedkommende kommuniserer regelmessig med ledelsesorganet og dets komiteer, som angitt i institusjonens 

risikostyringsstruktur. 

iii) Vedkommende deltar aktivt i utarbeidingen av institusjonens operasjonelle risikotoleranse og av strategien for styring 

og reduksjon av slik risiko.  
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iv) Vedkommende er uavhengig av de operasjonelle enhetene og funksjonene som gjennomgås av styringsfunksjonen for 

operasjonell risiko. 

v) Vedkommende har et budsjett for styringsfunksjonen for operasjonell risiko som tildeles gjennom lederen for 

risikostyringsfunksjonen omhandlet i artikkel 76 nr. 5 i fjerde ledd i direktiv 2013/36/EU, eller gjennom et medlem av 

ledelsesorganet i sin tilsynsfunksjon, og ikke gjennom en forretningsenhet eller en ledelsesfunksjon. 

Artikkel 9 

Den øverste ledelsens deltakelse 

Vedkommende myndigheter skal vurdere omfanget av institusjonens øverste ledelses deltakelse ved å bekrefte minst følgende: 

a) At den øverste ledelsen er ansvarlig for å gjennomføre den foretaksstyrings- og styringsrammen for operasjonell risiko som 

ledelsesorganet har godkjent. 

b) At den øverste ledelsen har fått myndighet av ledelsesorganet til å utvikle retningslinjer, prosesser og framgangsmåter for 

styring av operasjonell risiko. 

c) At den øverste ledelsen gjennomfører retningslinjene, prosessene og framgangsmåtene for styring av operasjonell risiko 

nevnt i bokstav b). 

Artikkel 10 

Rapportering 

Vedkommende myndigheter skal vurdere om rapporteringen som gjelder en institusjons operasjonelle risikoprofil og styring av 

operasjonell risiko, er tilstrekkelig regelmessig, rettidig og robust, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At problemer knyttet til institusjonens rapporteringssystemer og internkontroller blir identifisert raskt og nøyaktig. 

b) At institusjonens rapporter om operasjonell risiko formidles til relevante ledelsesnivåer og til de områdene av institusjonen 

som rapportene har identifisert som problemområder. 

c) At institusjonens øverste ledelse minst en gang i kvartalet mottar rapporter om seneste status for institusjonens 

operasjonelle risikoprofil og bruker disse rapportene i beslutningsprosessen. 

d) At institusjonens rapporter om operasjonell risiko inneholder relevant informasjon for ledelsen og minst et overordnet 

sammendrag om institusjonens, relevante datterforetaks samt forretningsenheters viktigste operasjonelle risikoer. 

e) At institusjonen benytter særskilte rapporter for visse mangler i retningslinjene, prosessene og framgangsmåtene for styring 

av operasjonell risiko, slik at den raskt kan oppdage og utbedre disse manglene og dermed vesentlig redusere en 

tapshendelses potensielle hyppighet og alvorlighetsgrad. 

AVSNITT 2 

Brukstest 

Artikkel 11 

Anvendelse av AMA-metoden 

Vedkommende myndigheter skal vurdere om en institusjon anvender AMA-metoden for interne formål, ved å bekrefte minst 

følgende: 

a) At institusjonens målesystem for operasjonell risiko brukes til å styre operasjonell risiko på tvers av ulike 

forretningsområder, forretningsenheter eller juridiske personer i organisasjonsstrukturen. 

b) At målesystemet for operasjonell risiko er integrert i de ulike enhetene i konsernet, og, der systemet brukes på konsernnivå, 

at morforetakinstitusjonens AMA-ramme er utvidet til datterforetakene, og at disse datterforetakenes operasjonelle risiko 

samt forretningsmiljø- og internkontrollfaktorer (BEICF), som omhandlet i artikkel 322 nr. 1 og artikkel 322 nr. 6 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, inngår i konsernets AMA-beregninger. 

c) At målesystemet for operasjonell risiko også brukes med henblikk på institusjonens interne kapitalvurderingsprosess, som 

omhandlet i artikkel 73 i direktiv 2013/36/EU.  
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Artikkel 12 

Løpende integrering av AMA-metoden 

Vedkommende myndigheter skal vurdere om en institusjon sikrer løpende integrering av sitt styringssystem for operasjonell 

risiko i sine daglige risikostyringsprosesser, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At målesystemet for operasjonell risiko ajourføres regelmessig og videreutvikles i takt med at erfaringsgrunnlaget øker og 

styringen og kvantifiseringen av operasjonell risiko blir mer avansert. 

b) At arten av og balanseringen av inndata i målesystemet for operasjonell risiko er relevant og til enhver tid gjenspeiler arten 

av institusjonens forretningsvirksomhet, strategi, organisasjon og eksponering for operasjonell risiko. 

Artikkel 13 

Anvendelse av AMA-metoden til å støtte institusjonens styring av operasjonell risiko 

Vedkommende myndigheter skal vurdere om en institusjon anvender AMA-metoden til å støtte sin styring av operasjonell 

risiko, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At målesystemet for operasjonell risiko brukes effektivt til regelmessig og rask rapportering av ensartede opplysninger som 

nøyaktig gjenspeiler arten av institusjonens forretningsvirksomhet og dens operasjonelle risikoprofil. 

b) At institusjonen treffer korrigerende tiltak for å forbedre sine interne prosesser etter å ha mottatt opplysninger om resultater 

fra målesystemet for operasjonell risiko. 

Artikkel 14 

Anvendelse av AMA-metoden til å forbedre institusjonens organisering og kontroll av operasjonell risiko 

Vedkommende myndigheter skal vurdere om en institusjon anvender AMA-metoden til ytterligere å forbedre sin organisering 

og kontroll av operasjonell risiko, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonens definisjon av operasjonell risikotoleranse og dens tilhørende styringsmål og -virksomhet for operasjonell 

risiko kommuniseres tydelig i institusjonen. 

b) At forholdet mellom institusjonens forretningsstrategi og dens styring av operasjonell risiko, også med hensyn til 

godkjenning av nye produkter, systemer og prosesser, kommuniseres tydelig i institusjonen. 

c) At målesystemet for operasjonell risiko øker gjennomsiktigheten, risikobevisstheten og kompetansen med hensyn til styring 

av operasjonell risiko og skaper insentiver for å forbedre styringen av operasjonell risiko i hele institusjonen. 

d) At inndata og utdata fra målesystemet for operasjonell risiko brukes i relevante beslutninger og planer, herunder i 

institusjonens handlingsplaner, beredskapsplaner, arbeidsplaner for internrevisjonen, kapitaltildelingsbeslutninger, 

forsikringsplaner og budsjettavgjørelser. 

Artikkel 15 

Sammenligning mellom AMA-metoden og mindre avanserte metoder 

1. Vedkommende myndigheter skal vurdere om en institusjon kan vise at AMA-metodens resultater er stabile og robuste, 

ved å bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonen, før den fikk tillatelse til å benytte AMA-metoden for reguleringsformål, har beregnet sine krav til 

ansvarlig kapital for operasjonell risiko i henhold til både AMA-metoden og den mindre avanserte metoden som tidligere 

gjaldt for den, og at den har utført beregningen 

i) forholdsvis regelmessig og minst hvert kvartal, 

ii) ved å omfatte alle relevante juridiske personer som ville benytte AMA-metoden på tidspunktet for den første 

gjennomføringen, 

iii) ved å omfatte all operasjonell risiko som ville ha vært omfattet av AMA-metoden på tidspunktet for den første 

gjennomføringen.  
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b) At institusjonen oppfyller minst følgende: 

i) Styringsprosessen for operasjonell risiko og målesystemet for operasjonell risiko er utviklet og testet. 

ii) Eventuelle problemer er blitt løst, og systemet og tilhørende prosesser er finjustert. 

iii) Den har sikret at målesystemet for operasjonell risiko genererer resultater som er i overensstemmelse med 

institusjonens forventninger, blant annet ved å ta hensyn til opplysninger fra både institusjonens nåværende og 

tidligere systemer. 

iv) Den har vist at den raskt kan endre modellparametrer for å forstå virkningen av endrede forutsetninger ved hjelp av 

minimale systemjusteringer eller manuelle inngrep. 

v) Den er i stand til å foreta relevante kapitaljusteringer av kravene til ansvarlig kapital før AMA-metoden anvendes 

første gang. 

vi) Den har over en rimelig lang periode vist at de nye systemene og rapporteringsprosessene er robuste og genererer 

ledelsesinformasjon som institusjonen kan bruke til å identifisere og styre operasjonell risiko. 

Ved anvendelsen av bokstav a) skal vurderingen av den utførte beregningen omfatte minst to påfølgende kvartaler. 

2. Vedkommende myndigheter kan gi tillatelse til å benytte AMA-metoden dersom institusjonen viser at den løpende 

sammenligner beregningen av sine krav til ansvarlig kapital for operasjonell risiko i henhold til AMA-metoden med den mindre 

avanserte metoden som tidligere gjaldt for den, i ett år etter at tillatelsen ble gitt. 

AVSNITT 3 

Revisjon og intern validering 

Artikkel 16 

Funksjoner for revisjon og intern validering 

1. Vedkommende myndigheter skal vurdere i hvilken grad en institusjons funksjoner for revisjon og intern validering 

bekrefter at prosessene for å styre og måle operasjonell risiko som gjennomføres for AMA-formål, er pålitelige og effektive når 

det gjelder styring og måling av operasjonell risiko i organisasjonen, ved å kontrollere minst følgende: 

a) At funksjonen for intern validering minst en gang i året på en begrunnet og velfundert måte vurderer hvorvidt målesystemet 

for operasjonell risiko fungerer som forventet, og at modellresultatet er egnet for de ulike interne formålene og 

tilsynsformålene. 

b) At revisjonsfunksjonen minst en gang i året kontrollerer integriteten til retningslinjer, prosesser og framgangsmåter for 

operasjonell risiko og vurderer om de oppfyller reguleringskrav og er i overensstemmelse med etablerte kontroller, og 

særlig at revisjonsfunksjonen vurderer kvaliteten på de kildene og dataene som brukes i forbindelse med styring og måling 

av operasjonell risiko. 

c) At funksjonene for revisjon og intern validering har et program for gjennomgåelse av de aspektene ved AMA-metoden som 

er omfattet av denne forordningen, og som regelmessig ajourføres med hensyn til 

i) utvikling av interne prosesser for å identifisere, måle og vurdere, overvåke, kontrollere og redusere operasjonell risiko, 

ii) innføring av nye produkter, prosesser og systemer som eksponerer institusjonen for vesentlig operasjonell risiko. 

d) At den interne valideringen utføres av kvalifiserte ressurser som er uavhengige av de validerte enhetene. 

e) At dersom revisjonsvirksomhet foretas av interne eller eksterne revisjonsfunksjoner eller kvalifiserte eksterne parter, er 

disse uavhengige av prosessen eller systemet som gjennomgås, og dersom revisjonsvirksomheten er utkontraktert, at 

institusjonens ledelsesorgan og øverste ledelse fortsatt er ansvarlig for å sikre at utkontrakterte funksjoner utføres i samsvar 

med institusjonens godkjente revisjonsplan. 

f) At gjennomgåelsene av AMA-rammen gjennom revisjon og intern validering blir behørig dokumentert, og at resultatene 

formidles til relevante mottakere i institusjonen, herunder eventuelt til risikokomiteer, styringsfunksjonen for operasjonell 

risiko, ledelsen for ulike forretningsområder og annet relevant personale.  
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g) At resultatene fra revisjonens og den interne valideringens gjennomgåelser sammenfattes og rapporteres minst en gang i 

året til institusjonens ledelsesorgan eller til en komité utpekt av ledelsesorganet for godkjenning. 

h) At gjennomgåelsen og godkjenningen av effektiviteten til institusjonens AMA-ramme gjennomføres minst en gang i året. 

Artikkel 17 

Foretaksstyring av revisjon og intern validering 

Vedkommende myndigheter skal vurdere om en institusjons foretaksstyring av revisjon og intern validering er av høy kvalitet, 

ved å bekrefte minst følgende: 

a) At revisjonsprogrammer for gjennomgåelse av AMA-rammen omfatter all betydelig virksomhet som kan eksponere 

institusjonen for vesentlig operasjonell risiko, herunder utkontraktert virksomhet. 

b) At de interne valideringsmetodene er forholdsmessig avpasset til endrede markeds- og driftsforhold, og at resultatene av 

dem er underlagt revisjon. 

AVSNITT 4 

Datakvalitet og IT-infrastruktur 

Artikkel 18 

Datakvalitet 

1. Vedkommende myndigheter skal vurdere i hvilken grad en institusjon opprettholder kvaliteten på dataene som den bruker 

i AMA-rammen, og om institusjonen regelmessig analyserer sammenstillings- og vedlikeholdsprosedyrene, ved å kontrollere at 

institusjonen har minst følgende datasett til rådighet: 

a) Data for å sammenstille og spore institusjonens operasjonelle risikohistorikk, bestående av interne og eksterne data, 

scenarioanalyse samt forretningsmiljø- og internkontrollfaktorer. 

b) Komplementære data, herunder modellparametrer, modellresultater og rapporter. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter bekrefte at institusjonen har definert egnede datakvalitets-

kriterier for effektivt å støtte sin styringsprosess for operasjonell risiko og sitt målesystem for operasjonell risiko, og at den 

regelmessig oppfyller de fastsatte kriteriene. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter bekrefte at institusjonens datakvalitetskriterier oppfyller minst 

følgende vilkår: 

a) De har tilstrekkelig bredde, dybde og omfang for den aktuelle oppgaven. 

b) De oppfyller eksisterende og potensielle brukeres behov. 

c) De ajourføres omgående. 

d) De er egnet for og forenlige med omfanget av deres bruk. 

e) De gjenspeiler på en nøyaktig måte faktiske situasjoner som de er ment å representere. 

f) De er ikke i strid med noen forretningsregler i en database som må opprettholdes statisk og dynamisk. 

4. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter bekrefte at institusjonen har egnet dokumentasjon for å utforme 

og vedlikeholde databasene som benyttes i institusjonens AMA-ramme, og at dokumentasjonen inneholder minst følgende: 

a) En samlet oversikt over databaser som inngår i målesystemet for operasjonell risiko, med beskrivelser. 

b) Retningslinjer for dataene, og en ansvarserklæring. 

c) Beskrivelser av arbeidsflyt og framgangsmåter for datainnsamling og datalagring. 

d) En erklæring om svakheter, som omfatter alle svakheter ved validerings- og gjennomgåelsesprosessene som er identifisert i 

databasene, og en erklæring om hvordan institusjonen planlegger å utbedre eller redusere de svakhetene som er påvist.  
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5. Vedkommende myndigheter skal bekrefte at retningslinjene for livssyklusen for systemutvikling for AMA-metoden er 

godkjent av institusjonens ledelsesorgan og øverste ledelse. 

6. Dersom institusjonen benytter eksterne datakilder, skal institusjonen sikre at bestemmelsene i denne artikkelen er oppfylt. 

Artikkel 19 

Tilsynsvurdering av IT-infrastruktur 

1. Vedkommende myndigheter skal vurdere i hvilken grad en institusjon sikrer soliditeten, robustheten og ytelsen til  

IT-infrastrukturen som brukes til AMA-formål, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonens IT-systemer og IT-infrastruktur for AMA-formål er solide og robuste, og at disse egenskapene løpende 

kan opprettholdes. 

b) At livssyklusen for systemutvikling for AMA-formål er solid og forsvarlig med hensyn til 

i) prosjektledelse, risikostyring og foretaksstyring, 

ii) teknologi, kvalitetssikring og testplanlegging, 

iii) modellering og utvikling av systemer, 

iv) kvalitetssikring i all virksomhet, herunder kodegjennomgåelser og eventuelt kodeverifisering, 

v) testing, herunder brukergodkjenning. 

c) At institusjonens IT-infrastruktur for AMA-formål er underlagt prosesser for konfigurasjons-, endrings- og versjons-

håndtering. 

d) At livssyklusen for systemutvikling og beredskapsplaner for AMA-formål er godkjent av institusjonens ledelsesorgan eller 

øverste ledelse, og at ledelsesorganet og den øverste ledelsen regelmessig underrettes om IT-infrastrukturens ytelse med 

hensyn til AMA-formål. 

2. Dersom institusjonen utkontrakterer deler av vedlikeholdet av IT-infrastrukturen for AMA-formål, skal institusjonen sikre 

at bestemmelsene i denne artikkelen er oppfylt. 

KAPITTEL 3 

KVANTITATIVE STANDARDER 

AVSNITT 1 

Bruk av interne data, eksterne data, scenarioanalyse samt forretningsmiljø- og internkontrollfaktorer («de fire elementene») 

Artikkel 20 

Allmenne prinsipper 

Vedkommende myndigheter skal vurdere om en institusjon overholder standardene for bruk av interne data, eksterne data, 

scenarioanalyse samt forretningsmiljø- og internkontrollfaktorer («de fire elementene»), som omhandlet i artikkel 322 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, ved å kontrollere minst følgende: 

a) At institusjonen har intern dokumentasjon som i detalj fastsetter hvordan de fire elementene samles inn, kombineres 

og/eller vektes, herunder en beskrivelse av modelleringsprosessen som viser hvordan de fire elementene brukes og 

kombineres, og begrunnelsen for modellvalgene. 

b) At institusjonen har en klar forståelse av hvordan hvert av de fire elementene påvirker AMA-metodens krav til ansvarlig 

kapital. 

c) At den kombinasjonen av de fire elementene som institusjonen bruker, er basert på en solid statistisk metode som er 

tilstrekkelig til å estimere høye prosentiler.  
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d) At institusjonen anvender minst følgende når de fire elementene samles inn, genereres og behandles: 

i) Kriteriene fastsatt i artikkel 21–24 for interne data. 

ii) Kriteriene fastsatt i artikkel 25 for eksterne data. 

iii) Kriteriene fastsatt i artikkel 26 for scenarioanalyse. 

iv) Kriteriene fastsatt i artikkel 27 for forretningsmiljø- og internkontrollfaktorer. 

UNDERAVSNITT 1 

Interne data 

Artikkel 21 

Interne data 

Vedkommende myndigheter skal vurdere institusjonens overholdelse av standardene som gjelder interne datas egenskaper, som 

nevnt i artikkel 20 bokstav d) punkt i), ved å kontrollere minst følgende: 

a) At institusjonen samler inn alle følgende elementer innenfor konsernet på en klar og sammenhengende måte: 

 i) Bruttotapet som er forårsaket av en operasjonell risikohendelse. 

ii) Tapsgjenopprettingen. 

b) At institusjonen etter en operasjonell risikohendelse særskilt kan identifisere bruttotapsbeløpet, tapsgjenopprettingen fra 

forsikring og andre ordninger for risikooverføring samt tapsgjenopprettingen fra annet enn forsikring og andre ordninger for 

risikooverføring, unntatt for tap som helt eller delvis er gjenopprettet innen fem virkedager. 

c) At institusjonen gjennomfører et system for å definere og begrunne egnede datainnsamlingsterskler basert på 

bruttotapsbeløpet. 

d) At den operasjonelle risikokategorien er rimelig og ikke utelater tapsdata som er vesentlige for effektiv måling og styring 

av operasjonell risiko. 

e) At institusjonen for hvert enkelt tap er i stand til å identifisere og registrere minst følgende elementer i den interne 

databasen: 

i) Datoen da den operasjonelle risikohendelsen fant sted eller eventuelt da den startet. 

ii) Datoen da den operasjonelle risikohendelsen ble oppdaget. 

iii) Bokføringsdatoen. 

Artikkel 22 

Omfanget av tap som følge av operasjonell risiko 

1. Vedkommende myndigheter skal bekrefte at en institusjon identifiserer, samler inn og behandler tapspostene som er 

generert av en operasjonell risikohendelse, som nevnt i artikkel 20 bokstav d) punkt i), ved å kontrollere at institusjonen 

medregner minst følgende i tap som følge av operasjonell risiko, både for styring av operasjonell risiko og for beregning av 

AMA-metodens krav til ansvarlig kapital: 

a) Direkte omkostninger i resultatregnskapet, herunder verdifall og oppgjørsomkostninger, og nedskrivinger som følge av den 

operasjonelle risikohendelsen. 

b) Utgifter påløpt som følge av den operasjonelle risikohendelsen, herunder følgende: 

i) Eksterne kostnader med direkte tilknytning til den operasjonelle risikohendelsen, herunder juridiske kostnader og 

honorarer til rådgivere, advokater eller leverandører. 

ii) Utgifter til reparasjon eller erstatning for å gjenopprette situasjonen slik den var før den operasjonelle risikohendelsen, 

enten i form av nøyaktige tall, eller, dersom slike ikke foreligger, i form av estimater. 

c) Avsetninger eller reserver regnskapsført i resultatregnskapet mot sannsynlige tap som følge av operasjonell risiko, blant 

annet som følge av forsømmelseshendelser.  
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d) Forestående tap, i form av tap som skyldes en operasjonell risikohendelse, som er midlertidig ført på overgangskontoer eller 

sperrede kontoer og ennå ikke gjenspeiles i resultatregnskapet, og som er planlagt innregnet innenfor i et tidsrom som står i 

forhold til postens størrelse og alder. 

e) Vesentlige ikke-oppkrevde inntekter som gjelder avtaleforpliktelser overfor tredjeparter, herunder en beslutning om å 

kompensere en kunde etter en operasjonell risikohendelse gjennom å avstå fra inntektsjustering eller ved å redusere 

avtalefestede gebyrer for en nærmere angitt framtidig periode snarere enn ved en tilbakebetaling eller direkte utbetaling. 

f) Tidsforskutte tap, dersom de spenner over mer enn ett finansielt regnskapsår og fører til juridisk risiko. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 kan vedkommende myndigheter, i den grad det er relevant, bekrefte at institusjonen i forbindelse 

med styring av operasjonell risiko identifiserer, samler inn og behandler eventuelle ytterligere poster dersom de stammer fra en 

vesentlig operasjonell risikohendelse, herunder følgende: 

a) En nestentapshendelse i form av et nulltap som skyldes en operasjonell risikohendelse, herunder en IT-avbrytelse i 

handelslokalet straks før eller etter åpningstiden. 

b) En gevinst forårsaket av en operasjonell risikohendelse. 

c) Alternative kostnader i form av en kostnadsøkning eller et inntektsfall som følge av operasjonelle risikohendelser som 

hindrer ikke-fastsatt framtidig virksomhet i å bli gjennomført, herunder ikke-budsjetterte personalkostnader, uteblitte 

inntekter og prosjektkostnader knyttet til forbedring av prosesser. 

d) Interne kostnader, herunder overtidsbetaling eller bonuser. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter også bekrefte at institusjonen ikke medregner følgende poster 

som tap som følge av operasjonell risiko: 

a) Utgifter til generelt vedlikehold på eiendom, anlegg eller utstyr. 

b) Interne eller eksterne utgifter for å forbedre forretningsvirksomheten etter en operasjonell risikohendelse, herunder 

oppgraderinger, forbedringer, risikovurderingsinitiativer og utvidelser. 

c) Forsikringspremier. 

Artikkel 23 

Registrerte tapsbeløp for de operasjonelle risikopostene 

1. Vedkommende myndigheter skal bekrefte at en institusjon registrerer tapsbeløpet som genereres av en operasjonell 

risikohendelse, som nevnt i artikkel 20 bokstav d) punkt i), ved å kontrollere minst følgende: 

a) At hele det påløpte tapet eller alle de påløpte utgiftene, herunder avsetninger, oppgjørskostnader, beløp betalt for å 

kompensere for skader, bøter, renterestanser og juridiske omkostninger, anses som registrerte tapsbeløp for både styringen 

av operasjonell risiko og beregningen av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital, med mindre noe annet er angitt. 

b) At dersom den operasjonelle risikohendelsen er knyttet til markedsrisiko, skal institusjonen ta med utgifter til avvikling av 

markedsposisjoner i det registrerte tapsbeløpet for de operasjonelle risikopostene, og at dersom posisjonen bevisst holdes 

åpen etter at den operasjonelle risikohendelsen er anerkjent, skal enhver andel av tapet som skyldes ugunstige markeds-

forhold etter at det er besluttet å holde posisjonen åpen, ikke inngå i det registrerte tapsbeløpet for de operasjonelle 

risikopostene. 

c) At dersom skattebetalinger er knyttet til svikt eller uegnede prosesser i institusjonen, skal institusjonen i det registrerte 

tapsbeløpet for de operasjonelle risikopostene ta med påløpte utgifter som følge av operasjonelle risikohendelser, herunder 

bøter, renter, omkostninger ved for sen betaling og juridiske omkostninger, med unntak av det skattebeløpet som 

opprinnelig skulle betales. 

d) At dersom det er tidsforskutte tap og den operasjonelle risikohendelsen direkte påvirker tredjeparter, herunder institu-

sjonens kunder, leverandører og ansatte, skal institusjonen i det registrerte tapsbeløpet for den operasjonelle risikoposten 

også ta med korrigeringen av finansregnskapet. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter, dersom den operasjonelle risikohendelsen fører til en 

tapshendelse som raskt er delvis gjenopprettet, anse det som passende, på institusjonens vegne, å ta med i det registrerte 

tapsbeløpet bare den delen av tapet som ikke raskt er gjenopprettet i samsvar med artikkel 21 bokstav b).  
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Artikkel 24 

Tap som følge av operasjonell risiko knyttet til kredittrisiko 

1. Vedkommende myndigheter skal bekrefte at en institusjon identifiserer, samler inn og behandler tap som følge av 

operasjonell risiko knyttet til kredittrisiko, som nevnt i artikkel 20 bokstav d) punkt i), ved å kontrollere at institusjonen 

medregner minst følgende i tap som følge av operasjonell risiko, for styring av operasjonell risiko: 

a) Bedrageri som en av institusjonens kunder begår for egen regning, og som finner sted i tilknytning til et kredittprodukt eller 

en kredittprosess i et tidlig stadium av kredittforholdets livssyklus, herunder forfalskede dokumenter eller misvisende 

regnskap som underlag for lånebeslutninger, for eksempel ikke-eksisterende eller overvurderte sikkerheter og forfalskede 

lønnsbekreftelser. 

b) Bedrageri som begås ved hjelp av en annen, uvitende persons identitet, herunder lånesøknader med falsk elektronisk 

identitet ved bruk av kundeopplysninger eller fiktive identiteter, eller bedragersk bruk av kunders kredittkort. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter bekrefte at institusjonen iverksetter minst følgende tiltak: 

a) Justerer datainnsamlingsterskelen for tapshendelser beskrevet i nr. 1 opp til nivåer som er sammenlignbare med nivåene for 

AMA-rammens øvrige operasjonelle risikokategorier, dersom det er relevant. 

b) Tar med i bruttotapet for hendelsene beskrevet i nr. 1 de samlede utestående beløpene på tidspunktet for bedrageriet eller 

etter at det ble oppdaget, samt alle tilknyttede kostnader, herunder renterestanser og juridiske omkostninger. 

Artikkel 25 

Eksterne data 

Vedkommende myndigheter skal vurdere en institusjons overholdelse av standardene som gjelder eksterne datas egenskaper, 

som nevnt i artikkel 20 bokstav d) punkt ii), ved å kontrollere minst følgende: 

a) At institusjonen, dersom den deltar i konsortiuminitiativer for innsamling av operasjonelle risikohendelser og tap som følge 

av operasjonell risiko, kan levere data av tilsvarende kvalitet med hensyn til omfang, integritet og fullstendighet som 

interne data som oppfyller standardene nevnt i artikkel 21, 22, 23 og 24, og at den leverer den typen data som kreves i 

henhold til konsortienes rapporteringsstandarder. 

b) At institusjonen har en datafiltreringsprosess som gjør det mulig å velge relevante eksterne data på grunnlag av særskilte 

fastsatte kriterier, og at de eksterne dataene som brukes, er relevante og i overensstemmelse med institusjonens risikoprofil. 

c) At filtreringsprosessen, for å unngå skjevheter i parameterestimatene, gir et konsistent utvalg av data uavhengig av 

tapsbeløpet, og at institusjonen, dersom den tillater unntak fra denne utvelgingsprosessen, har retningslinjer for fastsettelse 

av kriteriene for unntak og dokumentasjon som støtter begrunnelsen for disse unntakene. 

d) At institusjonens dataskaleringsprosess, dersom den innebærer justering av tapsbeløp rapportert i eksterne data eller i 

tilknyttede fordelinger som en tilpasning til institusjonens virksomhet, art og risikoprofil, er systematisk og statistisk 

underbygd og gir resultater som er i overensstemmelse med institusjonens risikoprofil. 

e) At institusjonens skaleringsprosess er konsistent over tid, og at dens gyldighet og effektivitet gjennomgås regelmessig. 

Artikkel 26 

Scenarioanalyse 

1. Vedkommende myndigheter skal vurdere en institusjons overholdelse av standardene for scenarioanalyse, som nevnt i 

artikkel 20 bokstav d) punkt iii), ved å kontrollere minst følgende: 

a) At institusjonen har innført en solid foretaksstyringsramme for scenarioprosessen som gir troverdige og pålitelige estimater, 

uansett om scenariet brukes til å evaluere svært alvorlige hendelser eller den samlede eksponeringen mot operasjonell 

risiko.  
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b) At scenarioprosessen er klart definert, godt dokumentert, repeterbar og utformet for i størst mulig grad å redusere 

subjektivitet og skjevheter, herunder at 

i) risiko undervurderes fordi antallet observerte hendelser er lavt, 

ii) opplysninger feiltolkes fordi scenariobedømmernes interesser er i konflikt med vurderingens mål og konsekvenser, 

iii) scenariobedømmerne overvurderer hendelser som ligger nær hverandre i tid, 

iv) vurderingen fordreies på grunn av kategoriene der svarene er representert, 

v) opplysningene i bakgrunnsmaterialet til undersøkelsens spørsmål eller i selve spørsmålene inneholder skjevheter. 

c) At kvalifiserte og erfarne tilretteleggere sikrer konsistens i prosessen. 

d) At antakelsene som ble benyttet i scenarioprosessen, i størst mulig grad er basert på relevante interne og eksterne data og en 

objektiv og upartisk utvelgingsprosess. 

e) At det valgte antallet scenarioer og undersøkelsesnivået eller -enhetene for scenarioene er realistiske og behørig forklart, og 

at scenarioestimatene tar hensyn til relevante endringer i de interne og eksterne miljøene, noe som kan påvirke 

institusjonens operasjonelle risikoeksponering. 

f) At når scenarioestimatene genereres, tas det hensyn til mulige eller sannsynlige operasjonelle risikohendelser som ennå 

ikke, helt eller delvis, har ført til et tap som følge av operasjonell risiko. 

g) At scenarioprosessen og -estimatene er underlagt en robust og uavhengig ettersynsprosess og et robust og uavhengig tilsyn. 

Artikkel 27 

Forretningsmiljø- og internkontrollfaktorer 

Vedkommende myndigheter skal vurdere en institusjons overholdelse av standardene som gjelder forretningsmiljø- og 

internkontrollfaktorer, som nevnt i artikkel 20 bokstav d) punkt iv), ved å kontrollere minst følgende: 

a) At institusjonens forretningsmiljø- og internkontrollfaktorer er framtidsrettede og gjenspeiler potensielle kilder til 

operasjonell risiko, herunder rask vekst, innføring av nye produkter, personalgjennomtrekk og systemnedetid. 

b) At institusjonen har klare retningslinjer som begrenser omfanget av reduksjoner av AMA-metodens krav til ansvarlig 

kapital som skyldes justeringer av forretningsmiljø- og internkontrollfaktorer. 

c) At justeringene av forretningsmiljø- og internkontrollfaktorene nevnt i bokstav b) er berettiget, og at justeringsnivåenes 

egnethet bekreftes gjennom sammenligning over tid med retningen for og omfanget av faktiske data om interne tap, forhold 

i forretningsmiljøet og endringer i kontrollenes validerte effektivitet. 

AVSNITT 2 

Sentrale modellantakelser i målesystemet for operasjonell risiko 

Artikkel 28 

Generell vurdering 

Vedkommende myndigheter skal vurdere en institusjons standarder for de sentrale modellantakelsene i målesystemet for 

operasjonell risiko, som nevnt i artikkel 322 nr. 2 bokstav a) og c) i forordning (EU) nr. 575/2013, ved å kontrollere minst 

følgende: 

a) At institusjonen utvikler, gjennomfører og opprettholder et målesystem for operasjonell risiko som metodisk er 

velbegrunnet, som effektivt kan fange opp institusjonens faktiske og potensielle operasjonelle risiko, og som er pålitelig og 

robust med hensyn til å generere AMA-metodens krav til ansvarlig kapital. 

b) At institusjonen har egnede retningslinjer for å bygge opp beregningsdatasettet, i samsvar med artikkel 29. 

c) At institusjonen anvender et hensiktsmessig detaljnivå i sin modell, i samsvar med artikkel 30.  
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d) At institusjonen har innført en egnet prosess for å identifisere tapsfordelinger, i samsvar med artikkel 31. 

e) At institusjonen fastsetter de aggregerte tapsfordelingene og risikomålene på en hensiktsmessig måte, i samsvar med 

artikkel 32. 

Artikkel 29 

Oppbygging av beregningsdatasettet 

For å vurdere om en institusjon har egnede retningslinjer for å bygge opp beregningsdatasettet, som nevnt i artikkel 28 bokstav 

b), skal vedkommende myndigheter bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonen har definert særlige kriterier for og eksempler på klassifisering og behandling av operasjonelle 

risikohendelser og tap som følge av operasjonell risiko innenfor beregningsdatasettet, og at slike kriterier og eksempler gir 

en ensartet behandling av tapsdata i hele institusjonen. 

b) At institusjonen ikke bruker tap minus tapsgjenoppretting fra forsikring og andre ordninger for risikooverføring i 

beregningsdatasettet. 

c) At institusjonen for operasjonelle risikokategorier med lav hyppighet av hendelser har vedtatt en observasjonsperiode som 

er lengre enn minsteperioden nevnt i artikkel 322 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

d) At institusjonen i forbindelse med oppbyggingen av beregningsdatasettet for å estimere fordelinger for hyppighet og 

alvorlighetsgrad bare benytter oppdagelsesdatoen eller bokføringsdatoen, og benytter en dato som ikke er senere enn 

bokføringsdatoen for innregning i beregningsdatasettet av tap eller avsetninger knyttet til juridisk risiko. 

e) At institusjonens valg av minsteterskel for modellering ikke har negativ innvirkning på nøyaktigheten av målinger av 

operasjonell risiko, og at bruken av minsteterskler for modellering som er mye høyere enn datainnsamlingstersklene, er 

begrenset og, dersom disse anvendes, behørig begrunnet gjennom institusjonens følsomhetsanalyse av ulike terskler. 

f) At institusjonen innregner i beregningsdatasettet alle driftsmessige tap over den valgte minsteterskelen for modellering, og 

at den anvender dem, uansett nivå, til å generere AMA-metodens krav til ansvarlig kapital. 

g) At institusjonen anvender passende korrigeringsfaktorer på data der inflasjons- eller deflasjonseffekten er vesentlig. 

h) At tap forårsaket av en hovedhendelse i form av en felles operasjonell risikohendelse eller av flere hendelser knyttet til en 

innledende operasjonell risikohendelse som genererer hendelser eller tap, grupperes av institusjonen og inngår i 

beregningsdatasettet som et enkelttap. 

i) At eventuelle mulige unntak fra behandlingen fastsatt i bokstav h) er behørig dokumentert og berettiget for å forhindre 

utilbørlig reduksjon av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital. 

j) At institusjonen ikke utelukker fra AMA-beregningsdatasettet vesentlige justeringer av tap som følge av operasjonell risiko 

knyttet til enkeltstående eller tilknyttede hendelser dersom referansedatoen for disse justeringene ligger innenfor 

observasjonsperioden, og referansedatoen for den opprinnelige, enkeltstående hendelsen eller hovedhendelsen nevnt i 

bokstav h) faller utenfor denne perioden. 

k) At institusjonen for hvert referanseår som inngår i observasjonsperioden, kan skille tapsbeløpene som hører til hendelser 

oppdaget eller regnskapsført i det året, fra tapsbeløpene som hører til justeringer eller grupperinger av hendelser oppdaget 

eller regnskapsført i tidligere år. 

Artikkel 30 

Detaljnivå 

For å vurdere om en institusjon anvender passende detaljnivå i sin modell, som nevnt i artikkel 28 bokstav c), skal 

vedkommende myndigheter bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonen tar hensyn til forretningsvirksomhetens art, kompleksitet og særegenhet og de operasjonelle risikoene den 

er eksponert for, når den grupperer risikoer med felles faktorer og definerer operasjonelle risikokategorier for en AMA-

metode. 

b) At institusjonen begrunner sitt valg av detaljnivå for sine operasjonelle risikokategorier på et kvalitativt og kvantitativt 

grunnlag, og at den klassifiserer operasjonelle risikokategorier på grunnlag av ensartede, uavhengige og stasjonære data.  
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c) At institusjonens valg av detaljnivå for sine operasjonelle risikokategorier er realistisk og ikke har negativ innvirkning på 

forsiktighetsprinsippet som gjelder for modellresultatet eller deler av modellresultatet. 

d) At institusjonen regelmessig gjennomgår valget av detaljnivå for sine operasjonelle risikokategorier for å sikre at nivået 

fortsatt er hensiktsmessig. 

Artikkel 31 

Identifikasjon av tapsfordelingene 

For å vurdere om en institusjon har en egnet prosess for å identifisere tapsfordelingenes hyppighet og alvorlighetsgrad, som 

nevnt i artikkel 28 bokstav d), skal vedkommende myndigheter bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonen følger en godt spesifisert, dokumentert og sporbar prosess for valg, ajourføring og gjennomgåelse av 

tapsfordelinger og estimering av deres parametrer. 

b) At prosessen for valg av tapsfordelinger gir institusjonen konsekvente og klare alternativer, fanger opp risikoprofilen i 

halen på riktig måte og omfatter minst følgende elementer: 

i) En prosess der det benyttes statistiske verktøyer, herunder grafer, sentralmål, variasjon, skjevhet og leptokurtose, for å 

undersøke beregningsdatasettet for hver operasjonelle risikokategori og for bedre å kunne forstå dataenes statistiske 

profil og velge den best egnede fordelingen. 

ii) Egnede metoder for estimering av fordelingsparametrene. 

iii) Egnede diagnoseverktøyer for evaluering av fordelingene av data, med prioritering av verktøyene som er mest 

følsomme overfor halen. 

c) At institusjonen ved valg av en tapsfordeling nøye tar hensyn til positiv skjevhet og leptokurtose i dataene. 

d) At dersom spredningen av data er stor i halen, benyttes ikke empiriske kurver til å estimere haleregionen, men i stedet sub-

eksponentielle fordelinger der halen avtar langsommere enn i eksponentielle fordelinger, med mindre det foreligger særlige 

grunner til å anvende andre funksjoner, som under alle omstendigheter må behandles korrekt og begrunnes fullt ut for å 

hindre unødig reduksjon av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital. 

e) At institusjonen, dersom det brukes separate tapsfordelinger for sentralområdet og halen, nøye vurderer valget av 

modellterskel for sentralområde og hale. 

f) At det foreligger dokumentert statistisk grunnlag for den valgte modellterskelen for sentralområde og hale, ved behov utfylt 

med kvalitative elementer. 

g) At institusjonen under estimeringen av fordelingens parametrer enten sørger for at beregningsdatasettets ufullstendighet 

som følge av forekomsten av minsteterskler for modellering gjenspeiles i modellen, eller at den begrunner bruken av et 

ufullstendig beregningsdatasett med at dette ikke har negativ innvirkning på parameterestimatenes nøyaktighet og AMA-

metodens krav til ansvarlig kapital. 

h) At institusjonen har innført metoder for å redusere parameterestimatenes variabilitet og benytter mål knyttet til feilen rundt 

disse estimatene, herunder konfidensintervaller og p-verdier. 

i) At institusjonen — dersom den anvender robuste estimatorer i form av generaliseringer av klassiske estimatorer med gode 

statistiske egenskaper, herunder høy effektivitet og lav skjevhet for hele nærområdet til den ukjente underliggende 

datafordelingen — kan godtgjøre at bruken av estimatorene ikke undervurderer risikoen i tapsfordelingens hale. 

j) At institusjonen vurderer graden av samsvar («goodness-of-fit») mellom dataene og den valgte fordelingen ved hjelp av 

diagnoseverktøyer av både grafisk og kvantitativ art, som er mer følsomme overfor dataenes hale enn for sentralområdet, 

særlig dersom dataene er svært spredt i halen. 

k) At institusjonen når det er relevant, blant annet når diagnoseverktøyene ikke fører til et entydig valg med hensyn til best 

egnet fordeling eller med hensyn til å begrense virkningen av utvalgets størrelse og antallet estimerte parametrer i 

samsvarstestene, benytter evalueringsmetoder som sammenligner tapsfordelingenes relative ytelse, herunder sannsynlig-

hetskvoten, Akaikes informasjonskriterium og Schwarz' bayesianske kriterium.  
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l) At institusjonen regelmessig kontrollerer underliggende antakelser for de valgte tapsfordelingene, og at institusjonen — 

dersom antakelsene blir ugyldige, også når de gir verdier utenfor de fastsatte intervallene — har testet alternative metoder 

og på korrekt måte klassifisert eventuelle endringer av antakelsene, i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 529/2014(1). 

Artikkel 32 

Bestemmelse av aggregerte tapsfordelinger og risikomål 

For å vurdere om en institusjon bestemmer de aggregerte tapsfordelingene og risikomålene på en hensiktsmessig måte, som 

nevnt i artikkel 28 bokstav e), skal vedkommende myndigheter bekrefte minst følgende: 

a) At metodene utarbeidet av institusjonen for dette formålet sikrer hensiktsmessige presisjons- og stabilitetsnivåer for 

risikomålene. 

b) At risikomålene utfylles med opplysninger om deres nøyaktighet. 

c) At institusjonen, uansett hvilke metoder som benyttes til å aggregere tapsfordelinger for hyppighet og alvorlighetsgrad, 

herunder Monte Carlo-simuleringer, fouriertransformasjonsaktige metoder, Panjer-algoritmer og enkelttap-approk-

simasjoner, anvender kriterier som begrenser utvalgsfeil og numeriske feil og gir et mål på disse feilenes størrelsesorden. 

d) At dersom Monte Carlo-simuleringer benyttes, er antallet trinn som skal utføres, forenlig med fordelingenes form og med 

konfidensnivået som skal oppnås. 

e) At dersom tapsfordelingen har tykk hale og måles ved et høyt konfidensnivå, er antallet trinn tilstrekkelig stort til å redusere 

utvalgsvariabiliteten til et akseptabelt nivå. 

f) At dersom fouriertransformasjon eller andre numeriske metoder benyttes, tas det nøye hensyn til spørsmål om 

algoritmestabilitet og spredning av feil. 

g) At institusjonens risikomål som genereres av målesystemet for operasjonell risiko, oppfyller monotonitetsprinsippet for 

risiko, som kan observeres ved at det genereres høyere krav til ansvarlig kapital når den underliggende risikoprofilen øker, 

og ved at det genereres lavere krav til ansvarlig kapital når den underliggende risikoprofilen minsker. 

h) At institusjonens risikomål som genereres av målesystemet for operasjonell risiko, er realistisk fra et ledelsesmessig og 

økonomisk perspektiv, og dessuten at institusjonen anvender egnede metoder for å unngå en øvre grense for største 

enkelttap, med mindre den har en tydelig objektiv begrunnelse for at det finnes en slik øvre grense, og for å unngå 

slutninger om fordelingens første statistiske moment mangler. 

i) At institusjonen uttrykkelig evaluerer robustheten til resultatet fra målesystemet for operasjonell risiko ved å gjennomføre 

hensiktsmessige følsomhetsanalyser på inndata eller på sine parametrer. 

AVSNITT 3 

Forventet tap og korrelasjon 

Artikkel 33 

Forventede tap 

Vedkommende myndigheter skal vurdere en institusjons standarder for forventede tap, som nevnt i artikkel 322 nr. 2 bokstav a) 

i forordning (EU) nr. 575/2013, ved å bekrefte at dersom institusjonen beregner AMA-metodens krav til ansvarlig kapital bare 

med hensyn til uventede tap, oppfyller den minst følgende krav: 

a) At institusjonens metode for å estimere forventede tap er i samsvar med målesystemet for operasjonell risiko for estimering 

av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital, som omfatter både forventede og uventede tap, og at estimeringsprosessen for 

forventede tap utføres etter operasjonell risikokategori og er konsistent over tid. 

b) At institusjonen definerer det forventede tapet ved hjelp av statistiske opplysninger som i mindre grad er påvirket av 

ekstreme tap, herunder medianverdi og trimmet middelverdi, særlig når det gjelder data med middels tykk eller tykk hale.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 529/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for vurdering av vesentligheten av utvidelser og endringer av den interne 

kredittvurderingsmetoden og metoden med avansert måling (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 36). 
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c) At den største motregningen som institusjonen anvender for forventet tap, er begrenset av de samlede forventede tapene, og 

at den største motregningen for forventet tap i hver operasjonelle risikokategori er begrenset av de relevante forventede 

tapene beregnet i samsvar med institusjonens målesystem for operasjonell risiko som anvendes på denne kategorien. 

d) At motregningene som institusjonen tillater for forventede tap i hver operasjonelle risikokategori, er kapitalerstatninger, 

eller at de ellers er tilgjengelige for å dekke forventede tap med en høy grad av sikkerhet i ettårsperioden. 

e) At dersom motregningen er noe annet enn avsetninger, begrenser institusjonen motregningens tilgjengelighet til operasjoner 

med svært forutsigbare, stabile og rutinepregede tap. 

f) At institusjonen ikke bruker særskilte reserver til ekstraordinære tapshendelser som følge av operasjonell risiko som 

allerede har inntruffet, som motregninger for forventede tap. 

g) At institusjonen klart dokumenterer hvordan dens forventede tap måles og fanges opp, herunder hvordan eventuelle 

motregninger for forventede tap oppfyller betingelsene angitt i bokstav a)–f). 

Artikkel 34 

Korrelasjon 

Vedkommende myndigheter skal vurdere en institusjons standarder for korrelasjon, som nevnt i artikkel 322 nr. 2 bokstav d) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, ved å bekrefte at dersom institusjonen beregner AMA-metodens krav til ansvarlig kapital ved å 

ta hensyn til mindre enn full korrelasjon på tvers av individuelle estimater av operasjonell risiko, oppfyller den minst følgende 

krav: 

a) At institusjonen nøye vurderer alle former for lineær eller ikke-lineær avhengighet innenfor alle data, enten i sentralområdet 

eller i halen, på tvers av to eller flere operasjonelle risikokategorier eller innenfor én operasjonell risikokategori. 

b) At institusjonen i størst mulig grad understøtter sine antakelser om korrelasjon gjennom en hensiktsmessig kombinasjon av 

empirisk dataanalyse og ekspertvurderinger. 

c) At tap innenfor hver operasjonelle risikokategori er uavhengige av hverandre. 

d) At dersom vilkåret i bokstav c) ikke er oppfylt, blir avhengige tap lagt sammen. 

e) At dersom ingen av vilkårene i bokstav c) eller d) kan oppfylles, blir avhengighet innenfor de operasjonelle risiko-

kategoriene modellert på passende vis. 

f) At institusjonen nøye vurderer avhengighet mellom halehendelser. 

g) At institusjonen ikke baserer avhengighetsstrukturen på gaussiske eller normalfordelingsliknende fordelinger. 

h) At alle avhengighetsantakelser som institusjonen bruker, er forsiktige, ettersom det er usikkerhet knyttet til avhengighets-

modeller for operasjonell risiko, og at graden av forsiktighet hos institusjonen øker i takt med at avhengighetsantakelsene 

blir mindre strenge og påliteligheten til de resulterende kravene til ansvarlig kapital går ned. 

i) At institusjonen korrekt begrunner de avhengighetsantakelsene den bruker, og at den regelmessig utfører sensitivitets-

analyser for å vurdere virkningen av avhengighetsantakelsene på dens AMA-metodes krav til ansvarlig kapital. 

AVSNITT 4 

Kapitalallokeringsordning 

Artikkel 35 

Konsistens i målesystemet for operasjonell risiko 

Vedkommende myndigheter skal vurdere en institusjons standarder for intern konsistens i målesystemet for operasjonell risiko, 

som nevnt i artikkel 322 nr. 2 bokstav e) i forordning (EU) nr. 575/2013, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonens kapitalallokeringsordning er i overensstemmelse med institusjonens risikoprofil og med den generelle 

utformingen av målesystemet for operasjonell risiko. 

b) At tildelingen av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital tar hensyn til potensielle interne forskjeller i risiko og kvalitet på 

styring av operasjonell risiko samt internkontroll mellom de delene av konsernet som AMA-metodens krav til ansvarlig 

kapital tildeles til.  
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c) At det ikke finnes noen nåværende eller forventede praktiske eller rettslige hindringer for rask overføring av ansvarlig 

kapital eller tilbakebetaling av forpliktelser. 

d) At tildelingen av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital fra konsolidert konsernnivå og nedover til de delene av 

konsernet som er involvert i målesystemet for operasjonell risiko, er basert på sunne og i størst mulig grad risikofølsomme 

metoder. 

KAPITTEL 4 

FORSIKRING OG ANDRE ORDNINGER FOR RISIKOOVERFØRING 

Artikkel 36 

Allmenne prinsipper 

Vedkommende myndigheter skal vurdere en institusjons overholdelse av kravene knyttet til virkningen av forsikring og andre 

ordninger for risikooverføring innenfor en AMA-metode, som nevnt i artikkel 322 nr. 2 bokstav e) siste punktum og 

artikkel 323 i forordning (EU) nr. 575/2013, ved å bekrefte minst følgende: 

a) At forsikringsgiveren oppfyller kravene om tillatelse, som omhandlet i artikkel 323 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, i 

samsvar med artikkel 37. 

b) At forsikringen ytes av en tredjepart, som omhandlet i artikkel 323 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) nr. 575/2013, i 

samsvar med artikkel 38. 

c) At institusjonen ikke medregner risikoreduksjonsteknikker flere ganger, som omhandlet i artikkel 322 nr. 2 bokstav e) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, i samsvar med artikkel 39. 

d) At risikoreduksjonsberegningen gir et tilfredsstillende bilde av forsikringsdekningen, som omhandlet i artikkel 323 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EU) nr. 575/2013, og at rammeverket for anerkjennelse av forsikring er velbegrunnet og 

dokumentert, som omhandlet i artikkel 323 nr. 3 bokstav f) i nevnte forordning, herunder følgende: 

i) Forsikringsdekningen er i tråd med institusjonens operasjonelle risikoprofil, i samsvar med artikkel 40. 

ii) Institusjonen bruker en avansert risikoreduksjonsberegning, i samsvar med artikkel 41. 

iii) Risikoreduksjonsberegningen er tilpasset institusjonens operasjonelle risikoprofil til rett tid, i samsvar med artikkel 42. 

e) At institusjonens metode for anerkjennelse av forsikring fanger opp alle relevante elementer ved reduksjoner eller 

avkortinger med hensyn til forsikringsbeløpet, som omhandlet i artikkel 323 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 323 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, i samsvar med artikkel 43. 

f) At institusjonen dokumenterer at det er oppnådd en merkbar risikoreduserende virkning ved innføring av andre ordninger 

for risikooverføring, som nevnt i artikkel 323 nr. 1 annet punktum i forordning (EU) nr. 575/2013, i samsvar med 

artikkel 44. 

Artikkel 37 

Likeverdighet av forsikringsgiverens tillatelse 

For å vurdere kravene om tillatelse for forsikringsgiveren, som omhandlet i artikkel 36 bokstav a), skal vedkommende 

myndigheter anse at et foretak som har tillatelse i en tredjestat, oppfyller kravene om tillatelse dersom foretaket oppfyller 

tilsynskrav som er likeverdige med dem som anvendes i Unionen, herunder kravene omhandlet i artikkel 323 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

Artikkel 38 

Yting av forsikring via en tredjepart 

1. For å vurdere om forsikringsdekningen med hensyn til AMA-metodens krav til ansvarlig kapital ytes av en tredjepart, som 

nevnt i artikkel 36 bokstav b), skal vedkommende myndigheter på grunnlag av et helhetlig bilde av en institusjons konsoliderte 

stilling, som omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 47 i forordning (EU) nr. 575/2013, bekrefte at verken institusjonen eller noen 

andre av foretakene som omfattes av konsolideringen, har en deltakerinteresse eller en kvalifiserende eierandel, som omhandlet 

i artikkel 4 nr. 1 punkt 35 og 36 i forordning (EU) nr. 575/2013, i den parten som yter forsikringen.  



10.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/181 

 

 

2. Dersom kravene i nr. 1 er delvis oppfylt, er det bare den delen av den leverte forsikringen der det endelige ansvaret ligger 

hos en kvalifisert tredjepart som følge av at risikoen faktisk er overført fra de konsoliderte foretakene, som skal anses som 

forsikring som ytes via en tredjepart. 

Artikkel 39 

Medregning flere ganger av risikoreduksjonsteknikker 

For å vurdere om forsikringsdekningen med hensyn til AMA-metodens krav til ansvarlig kapital unngår å medregne 

risikoreduksjonsteknikker flere ganger, som omhandlet i artikkel 36 bokstav c), skal vedkommende myndigheter bekrefte at en 

institusjon har truffet rimelige tiltak for å sikre at verken institusjonen eller noen andre av foretakene som omfattes av 

konsolideringen, bevisst gjenforsikrer avtaler som dekker operasjonelle risikohendelser som utgjør gjenstanden for den 

opprinnelige forsikringsavtalen som institusjonen har inngått. 

Artikkel 40 

Kartlegging av forsikringsrisiko 

1. For å vurdere om forsikringsdekningen er i tråd med en institusjons risikoprofil, som nevnt i artikkel 36 bokstav d) punkt 

i), skal vedkommende myndigheter bekrefte at en institusjon har gjennomført en veldokumentert og godt begrunnet kartlegging 

av forsikringsrisikoen og utviklet en forsikringsdekning som er i overensstemmelse med sannsynligheten for og virkningen av 

alle tap som følge av operasjonell risiko som den potensielt kan stå overfor. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter bekrefte at institusjonen oppfyller minst følgende: 

a) At institusjonen anslår sannsynligheten for tapsgjenoppretting fra forsikring og mulig frist for forsikringsgivernes mottak av 

betalinger, herunder sannsynligheten for at et erstatningskrav fører til rettergang, lengden på nevnte prosess og aktuelle 

oppgjørsrater og -vilkår, basert på erfaringene fra gruppen for styring av forsikringsrisiko, om nødvendig understøttet av 

relevante eksterne sakkyndige, herunder rådgivere, meglere og forsikringsselskaper. 

b) At institusjonen bruker estimater fra bokstav a) til å vurdere forsikringsytelsen i tilfelle av tap som følge av operasjonell 

risiko, og utformer denne prosessen med henblikk på å vurdere forsikringsresponsen for alle relevante taps- og scenariodata 

som er innført i målesystemet for operasjonell risiko. 

c) At institusjonen kartlegger forsikringspolisene basert på vurderingen fra bokstav b) mot institusjonens egne operasjonelle 

risikoer med høyeste mulige detaljnivå og ved hjelp av alle tilgjengelige informasjonskilder, herunder interne data, eksterne 

data og scenarioestimater. 

d) At institusjonen anvender relevant sakkunnskap og utfører denne kartleggingen med gjennomsiktighet og konsistens. 

e) At institusjonen tillegger tidligere og forventet forsikringsytelse passende vekt gjennom en vurdering av forsikringspolisens 

bestanddeler. 

f) At institusjonen oppnår formell godkjenning fra egnet risikoorgan eller -komité. 

g) At institusjonen gjennomgår forsikringskartleggingen regelmessig. 

Artikkel 41 

Bruk av en avansert risikoreduksjonsberegning 

For å vurdere om en institusjon bruker en avansert risikoreduksjonsberegning, som nevnt i artikkel 36 bokstav d) punkt ii), skal 

vedkommende myndigheter bekrefte at modelleringsmetoden for å innarbeide forsikringsdekningen i AMA-metoden oppfyller 

minst følgende: 

a) At den er i overensstemmelse med målesystemet for operasjonell risiko som er vedtatt for å kvantifisere forsikringenes 

bruttotap. 

b) At den er gjennomsiktig med hensyn til forholdet til den faktiske sannsynligheten for tap og virkningene av tap som 

benyttes i institusjonens samlede fastsettelse av AMA-metodens krav til ansvarlig kapital, og at den også er i overens-

stemmelse med dette forholdet.  
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Artikkel 42 

Tilpasning mellom risikoreduksjonsberegningen og den operasjonelle risikoprofilen 

For å vurdere om risikoreduksjonsberegningen er tilpasset en institusjons operasjonelle risikoprofil til rett tid, som nevnt i 

artikkel 36 bokstav e), skal vedkommende myndigheter bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonen har gjennomgått bruken av forsikring og på nytt beregnet AMA-metodens krav til ansvarlig kapital dersom 

forsikringens art er vesentlig endret, eller dersom det har funnet sted en større endring av institusjonens operasjonelle 

risikoprofil, alt etter hva som er relevant. 

b) At institusjonen, dersom det har oppstått vesentlige tap som påvirker forsikringsdekningen, på nytt har beregnet AMA-

metodens krav til ansvarlig kapital med en ekstra forsiktighetsmargin. 

c) At institusjonen, dersom det foreligger en uforutsett avslutning eller reduksjon av forsikringsdekningen, er forberedt på 

umiddelbart å erstatte forsikringspolisen med likeverdige eller bedre vilkår og likeverdig eller bedre dekning eller på å øke 

AMA-metodens krav til ansvarlig kapital til et bruttonivå for forsikringen. 

d) At institusjonen beregner kapitalen brutto og netto for forsikringen på et detaljnivå som gjør at enhver reduksjon av 

tilgjengelig forsikringsbeløp kan innregnes umiddelbart som følge av dens virkning på AMA-metodens krav til ansvarlig 

kapital, herunder ved betaling av et vesentlig tap eller ved en endring i forsikringsdekningen. 

Artikkel 43 

Fange opp alle relevante elementer 

1. For å vurdere om en institusjons metode for anerkjennelse av forsikring fanger opp alle relevante elementer ved 

reduksjoner eller avkortinger med hensyn til forsikringsbeløpet, som nevnt i artikkel 36 bokstav e), skal vedkommende 

myndigheter bekrefte minst følgende: 

a) At institusjonen undersøker de ulike faktorene som skaper risikoen for at forsikringsgiveren ikke foretar utbetalingene som 

forventet og reduserer risikooverføringens effektivitet, herunder forsikringsgiverens evne til å betale til rett tid og 

institusjonens evne til å identifisere, analysere og rapportere erstatningskrav til rett tid. 

b) At institusjonen undersøker hvordan de ulike faktorene nevnt i bokstav a) tidligere har påvirket forsikringens risiko-

reduserende effekt på den operasjonelle risikoprofilen, og hvordan de kan påvirke den i framtiden. 

c) At institusjonen gjenspeiler usikkerhetene nevnt i bokstav a) i AMA-metodens krav til ansvarlig kapital gjennom 

tilstrekkelig forsiktige avkortinger. 

d) At institusjonen nøye tar hensyn til forsikringspolisenes særtrekk, blant annet om disse polisene bare dekker tap som det 

kreves erstatning for eller som er meldt til forsikringsgiveren i polisens løpetid, og derfor ikke dekker tap som avdekkes 

etter at polisen utløper, eller om de dekker tap som er påløpt i polisens løpetid, selv om de ikke er avdekket og kravet ikke 

er framsatt før etter polisens utløp, eller om tapene blir direkte tap for førstepart eller tap som følge av ansvar for tredjepart. 

e) At institusjonen tar hensyn til og fullt ut dokumenter data om forsikringsutbetalinger etter tapstype i sine tapsdatabaser og 

fastsetter avkortinger som følge av dette. 

f) At institusjonen har innført framgangsmåter for tapsidentifikasjon, analyse og behandling av erstatningskrav for å 

kontrollere den faktiske dekningsbeskyttelsen som ytes av forsikringsgiveren, eller muligheten til å motta betalingen for 

erstatningskravet innen rimelig tid. 

g) At institusjonen eksplisitt kvantifiserer og separat modellerer avkortingene for hver av de identifiserte relevante 

usikkerhetsmomentene istedenfor å anvende én enkelt avkorting i beregningen som omfatter alle usikkerheter, eller en 

etterhåndsberegnet avkorting. 

h) At institusjonen i størst mulig grad anerkjenner risikoen ved forsikringsgiverens evne til å utbetale erstatningskrav, 

gjennom å anvende egnede avkortinger i forsikringsmodelleringsmetoden. 

i) At institusjonen sikrer at risikoen knyttet til evnen til å utbetale erstatningskrav ved mislighold fra en motparts side 

vurderes på grunnlag av kredittkvaliteten til forsikringsselskapet som er ansvarlig i henhold til den gitte forsikrings-

kontrakten, uansett om forsikringsselskapets morinstitusjon har en bedre kredittvurdering eller om risikoen overføres til en 

tredjepart.  
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j) At institusjonen gjør forsiktige antakelser med hensyn til fornyelse av forsikringspoliser på grunnlag av vilkår og dekning 

som svarer til vilkårene og dekningen i de opprinnelige eller eksisterende kontraktene. 

k) At institusjonen har innført prosesser for å sikre at den potensielle utnyttelsen av forsikringspolisens grenser, prisen for og 

tilgangen på gjenanskaffelse av forsikringsdekning samt tilfeller der forsikringskontraktens dekning ikke samsvarer med 

institusjonens operasjonelle risikoprofil, behørig gjenspeiles i dens AMA-forsikringsmetode. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 kan vedkommende myndigheter anse at kravet til institusjonen om å anvende avkortinger i tiden 

som gjenstår fram til forsikringskontraktens utløp, eller i oppsigelsesperioden, ikke er nødvendig dersom dekningen fornyes og 

gjelder løpende, og dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Institusjonen kan vise til kontinuerlig dekning med likeverdige eller bedre vilkår og likeverdig eller bedre dekning i minst 

365 dager. 

b) Institusjonen har en forsikringspolise som ikke kan sies opp av forsikringsgiveren av andre grunner enn manglende 

innbetaling av premie, eller som har en oppsigelsestid på mer enn ett år. 

Artikkel 44 

Andre ordninger for risikooverføring 

For å vurdere om en institusjon har vist at en merkbar risikoreduserende virkning er oppnådd med innføring av andre ordninger 

for risikooverføring, som nevnt i artikkel 36 bokstav f), skal vedkommende myndigheter utføre minst følgende: 

a) Bekrefte at institusjonen har erfaring med bruk av instrumenter for andre ordninger for risikooverføring og med deres 

egenskaper, herunder sannsynligheten for dekning og betalingens rettidighet, før disse instrumentene kan medregnes i 

institusjonens målesystem for operasjonell risiko. 

b) Avvise andre ordninger for risikooverføring som kvalifiserte risikoreduksjonsinstrumenter med hensyn til AMA-metodens 

krav til ansvarlig kapital dersom ordningene holdes eller brukes for handelsformål snarere enn for risikostyringsformål. 

c) Kontrollere om selgeren av beskyttelse er kvalifisert, herunder om den er en regulert eller uregulert enhet, arten av og 

egenskaper ved beskyttelsen som gis, og om det dreier seg om finansiert beskyttelse, verdipapirisering, garantiordninger 

eller derivater. 

d) Bekrefte at utkontraktert virksomhet ikke anses som en del av andre ordninger for risikooverføring. 

e) Bekrefte at institusjonen for hver kapitalberegning beregner AMA-metodens krav til ansvarlig kapital brutto og netto for 

andre ordninger for risikooverføring på et detaljnivå som gjør at enhver reduksjon av tilgjengelig beskyttelsesbeløp 

umiddelbart kan innregnes som følge av dens virkning på kapitalkravene. 

f) Bekrefte at dersom det har oppstått vesentlige tap som påvirker dekningen fra andre ordninger for risikooverføring, eller 

dersom endringer i kontraktene til andre ordninger for risikooverføring skaper vesentlig usikkerhet med hensyn til dekning, 

skal institusjonen på nytt beregne AMA-metodens krav til ansvarlig kapital med en ekstra forsiktighetsmargin. 

KAPITTEL 5 

SLUTTBESTEMMELSE 

Artikkel 45 

Overgangsbestemmelse 

Når det gjelder vurderingen av AMA-metoden, som er nevnt i artikkel 1, til en institusjon som på datoen for ikrafttredelsen av 

denne forordningen allerede bruker en AMA-metode for å beregne sitt krav til ansvarlig kapital for operasjonell risiko, eller til 

en institusjon som allerede har søkt om tillatelse til å benytte en AMA-metode for dette formål, skal begge de følgende 

bestemmelsene få anvendelse: 

a) Denne forordningen får anvendelse fra ett år etter at den trer i kraft. 

b) Artikkel 34 bokstav g) får anvendelse fra to år etter ikrafttredelsesdatoen. 
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Artikkel 46 

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. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/667 

av 19. desember 2018 

om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for å ytterligere utsette 

anvendelsen av clearingplikten for visse OTC-derivatkontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 5 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205(2), delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592(3) og delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/1178(4) fastsettes blant annet datoene for når clearingplikten får virkning for 

kontrakter som gjelder klassene av OTC-derivater som er angitt i vedleggene til nevnte forordninger. 

2) Ved disse forordningene ble det fastsatt utsatte anvendelsesdatoer for clearingplikten for OTC-derivatkontrakter som er 

inngått mellom motparter som inngår i samme konsern, og der den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre 

motparten er etablert i Unionen. Som angitt i de relevante betraktningene i nevnte forordninger, var denne utsatte 

anvendelsen nødvendig for å sikre at slike OTC-derivatkontrakter ikke ble omfattet av clearingplikten før vedtakelsen 

av en gjennomføringsrettsakt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

3) Hittil har ingen gjennomføringsrettsakter vedrørende clearingplikten blitt vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012. Anvendelsen av clearingplikten for OTC-derivatkontrakter bør derfor ytterligere utsettes 

i en bestemt periode eller inntil vedtakelsen av disse gjennomføringsrettsaktene. 

4) Delegert forordning (EU) 2015/2205, delegert forordning (EU) 2016/592 og delegert forordning (EU) 2016/1178 bør 

derfor endres. 

5) De opprinnelige utsatte anvendelsesdatoene i delegert forordning (EU) 2015/2205, delegert forordning (EU) 2016/592 

og delegert forordning (EU) 2016/1178 var tilpasset anvendelsesdatoen for clearingplikten for motparter i kategori 4. Ettersom 

de utsatte anvendelsesdatoene bør utsettes ytterligere, bør denne utsettelsen også gjelde for enheter i kategori 4.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 29.4.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 av 6. august 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 314 av 1.12.2015, s. 13.) 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 103 av 19.4.2016, s. 5). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178 av 10. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 195 av 20.7.2016, s. 3). 

2020/EØS/84/32 
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6) Idet det tas hensyn til de opprinnelige utsatte anvendelsesdatoene, og for å sikre at anvendelsen av clearingplikten for 

konserninterne transaksjoner er i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for denne forordningen, bør denne 

endringsrettsakten tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

7) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

8) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 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 verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 

37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(5). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av delegert forordning (EU) 2015/2205 

I artikkel 3 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2015/2205 skal første ledd lyde: 

«2. For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater angitt i vedlegget som er inngått mellom motparter som inngår 

i samme konsern, og der den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre motparten er etablert i Unionen, får 

clearingplikten, som unntak fra nr. 1, virkning 

a) 21. desember 2020 dersom det ikke er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, som dekker OTC-derivatkontraktene 

nevnt i vedlegget til denne forordningen og gjelder den berørte tredjestaten, eller 

b) den seneste av følgende datoer dersom det er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, som dekker OTC-derivatkontraktene 

nevnt i vedlegget til denne forordningen og gjelder den berørte tredjestaten: 

i) 60 dager etter ikrafttredelsen av den beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i 

vedlegget til denne forordningen og gjelder den berørte tredjestaten, 

ii) datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1.» 

Artikkel 2 

Endring av delegert forordning (EU) 2016/592 

I artikkel 3 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2016/592 skal første ledd lyde: 

«2. For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater angitt i vedlegget som er inngått mellom motparter som inngår 

i samme konsern, og der den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre motparten er etablert i Unionen, får 

clearingplikten, som unntak fra nr. 1, virkning 

a) 21. desember 2020 dersom det ikke er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, som dekker OTC-derivatkontraktene 

nevnt i vedlegget til denne forordningen og gjelder den berørte tredjestaten, eller 

  

(5) 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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b) den seneste av følgende datoer dersom det er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, som dekker OTC-derivatkontraktene 

nevnt i vedlegget til denne forordningen og gjelder den berørte tredjestaten: 

i) 60 dager etter ikrafttredelsen av den beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i 

vedlegget til denne forordningen og gjelder den berørte tredjestaten, 

ii) datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1.» 

Artikkel 3 

Endring av delegert forordning (EU) 2016/1178 

I artikkel 3 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2016/1178 skal første ledd lyde: 

«2. For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater angitt i vedlegget som er inngått mellom motparter som inngår 

i samme konsern, og der den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre motparten er etablert i Unionen, får 

clearingplikten, som unntak fra nr. 1, virkning 

a) 21. desember 2020 dersom det ikke er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, som dekker OTC-derivatkontraktene 

nevnt i vedlegget til denne forordningen og gjelder den berørte tredjestaten, eller 

b) den seneste av følgende datoer dersom det er vedtatt en beslutning om likeverdighet i henhold til artikkel 13 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, som dekker OTC-derivatkontraktene 

nevnt i vedlegget til denne forordningen og gjelder den berørte tredjestaten: 

i) 60 dager etter ikrafttredelsen av den beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i 

vedlegget til denne forordningen og gjelder den berørte tredjestaten, 

ii) datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1.» 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft 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 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



Nr. 84/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.12.2020 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2114 

av 9. november 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med hensyn til maler og instrukser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittin-

stitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 fjerde ledd, artikkel 

101 nr. 4 tredje ledd, artikkel 415 nr. 3 fjerde ledd og artikkel 430 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) angir hvordan institusjoner skal rapportere opplysninger 

som gjelder overholdelsen av forordning (EU) nr. 575/2013. Ettersom rammereglene fastsatt ved forordning (EU)  

nr. 575/2013 gradvis blir utfylt og endret i sine ikke-grunnleggende bestemmelser gjennom vedtakelse av ytterligere 

avledet regelverk og, i dette tilfellet, ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(3), bør gjennomførings-

forordning (EU) nr. 680/2014 også oppdateres for å gjenspeile disse reglene og for ytterligere å presisere instruksene og 

definisjonene som brukes ved institusjonenes tilsynsrapportering, herunder med hensyn til en løpetidsmetode som vil 

gjøre det mulig å gjenspeile den avvikende løpetiden i en institusjons balanse i rapporteringen. 

2) Det er nødvendig å endre gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 for å rette feilaktige henvisninger og 

formateringsfeil som ble oppdaget i forbindelse med anvendelsen av forordningen. 

3) Det er også nødvendig å endre gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 for å gjenspeile vedkommende 

myndigheters evne til effektivt å overvåke og vurdere institusjonenes risikoprofil og skaffe seg et overblikk over de 

risikoene som finanssektoren er eksponert for, noe som krever endringer i rapporteringskravene på områdene 

operasjonell risiko og kredittrisiko samt med hensyn til institusjonenes eksponeringer mot stater. 

4) For å gi institusjoner og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å gjennomføre endringene angitt i denne 

forordningen, bør den få anvendelse fra 1. mars 2018. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsyns-

myndighet har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 6.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) 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). 

(3) 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). 
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6) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomførings-

standarder 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). 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 5 bokstav b) nr. 2 skal lyde: 

«2) Opplysninger om vesentlige tap som skyldes hendelser knyttet til operasjonell risiko, på følgende måte: 

a) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 4 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal rapportere disse opplysningene som angitt i mal 

17.01 og 17.02 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 4.2. 

b) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som oppfyller minst ett av følgende kriterier, skal 

rapportere disse opplysningene som angitt i mal 17.01 og 17.02 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i 

vedlegg II del II nr. 4.2. 

i) Forholdet mellom institusjonens individuelle balansesum og summen av de individuelle balansesummene 

for alle institusjoner i samme medlemsstat er minst 1 %, der tallene for balansesummen er basert på tall 

ved årets utgang for året før året som gikk forut for referansedatoen for rapportering. 

ii) Den samlede verdien av institusjonens eiendeler overstiger 30 milliarder euro. 

iii) Den samlede verdien av institusjonens eiendeler overstiger både 5 milliarder euro og 20 % av BNP i den 

medlemsstaten der den er etablert. 

iv) Institusjonen er én av de tre største institusjonene etablert i en bestemt medlemsstat, målt etter den 

samlede verdien av institusjonens eiendeler. 

v) Institusjonen er morforetaket til datterforetak som selv er kredittinstitusjoner etablert i minst to andre 

medlemsstater enn den medlemsstaten der morinstitusjonen har tillatelse, og der begge følgende vilkår er 

oppfylt: 

— Verdien av institusjonens konsoliderte samlede eiendeler overstiger 5 milliarder euro. 

— Mer enn 20 % av enten institusjonens konsoliderte samlede eiendeler som definert i mal 1.1 i vedlegg 

III eller IV, alt etter hva som er relevant, eller institusjonens konsoliderte samlede forpliktelser som 

definert i mal 1.2 i vedlegg III eller IV, alt etter hva som er relevant, vedrører virksomhet med 

motparter etablert i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der morinstitusjonen har tillatelse. 

c) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som ikke oppfyller noen av vilkårene i bokstav b), 

skal rapportere opplysningene nevnt i punkt i) og ii) nedenfor, i samsvar med instruksene i vedlegg II del  

II nr. 4.2: 

i) Opplysningene som angitt for kolonne 080 i mal 17.01 i vedlegg I for følgende rader: 

— Antall hendelser (nye hendelser) (rad 910). 

— Brutto tapsverdi (nye hendelser) (rad 920). 

— Antall hendelser som er underlagt tapsjusteringer (rad 930). 

— Tapsjusteringer knyttet til tidligere rapporteringsperioder (rad 940). 

— Største enkelttap (rad 950).  

  

(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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— Summen av de fem største tapene (rad 960). 

— Samlet gjenvinning fra direkte tap (unntatt forsikring og andre ordninger for risikooverføring) (rad 

970). 

— Samlede gjenvinninger fra forsikring og andre ordninger for risikooverføring (rad 980). 

ii) Opplysningene som angitt i mal 17.02 i vedlegg I. 

d) Institusjonene nevnt i bokstav c) kan rapportere alle opplysningene angitt i mal 17.01 og 17.02 i vedlegg I, i 

samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 4.2. 

e) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som oppfyller minst ett av vilkårene i bokstav b) ii)-

v), skal rapportere disse opplysningene som angitt i mal 17.01 og 17.02 i vedlegg I, i samsvar med instruksene 

i vedlegg II del II nr. 4.2. 

f) Institusjoner som beregner krav til ansvarlig kapital knyttet til operasjonell risiko i samsvar med tredje del 

avdeling III kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som ikke oppfyller noen av vilkårene angitt i bokstav 

b) ii)-v), kan rapportere opplysningene nevnt i mal 17.01 og 17.02 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i 

vedlegg II del II nr. 4.2. 

g) Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 får anvendelse.» 

2) I artikkel 5 bokstav b) skal nytt nr. 3 lyde: 

«3) Opplysninger om eksponeringer mot stater, på følgende måte: 

a) Institusjoner skal rapportere opplysningene angitt i mal 33 i vedlegg I i samsvar med instruksene i vedlegg  

II del II nr. 6, dersom den aggregerte balanseførte verdien av finansielle eiendeler fra motpartssektoren 

«offentlig forvaltning» tilsvarer 1 % eller mer av summen av den samlede balanseførte verdien for 

«gjeldsinstrumenter og lån og forskudd». For å bestemme disse balanseførte verdiene skal institusjonene 

anvende definisjonene i mal 4.1-4.4.1 i vedlegg III eller mal 4.1-4.4.1 og 4.6-4.10 i vedlegg IV, alt etter hva 

som passer. 

b) Institusjoner som oppfyller kriteriet nevnt i bokstav a), og der verdien som rapporteres for innenlandske 

eksponeringer av ikke-derivative finansielle eiendeler som definert i mal 33 kolonne 010 rad 010 i vedlegg  

I, er mindre enn 90 % av verdien som rapporteres for innenlandske og utenlandske eksponeringer for samme 

datapunkt, skal rapportere opplysningene angitt i mal 33 i vedlegg I i samsvar med instruksene i vedlegg  

II del II nr. 6 aggregert på samlet nivå og for hvert enkelt land som de er eksponert mot. 

c) Institusjoner som oppfyller kriteriet nevnt i bokstav a), men som ikke oppfyller kriteriet nevnt i bokstav b), 

skal rapportere opplysningene angitt i mal 33 i vedlegg I i samsvar med instruksene i vedlegg II del II  

nr. 6, der eksponeringene er aggregert både på samlet nivå og på nasjonalt nivå. 

d) Kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 får anvendelse.» 

3) I artikkel 16b nr. 1 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) Opplysningene som angis i vedlegg XXII, i samsvar med instruksene i vedlegg XXIII.» 

4) I artikkel 16b nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a) Institusjonen utgjør ikke en del av et konsern som omfatter kredittinstitusjoner, verdipapirforetak eller finansin-

stitusjoner, med datterforetak eller morinstitusjoner i andre jurisdiksjoner enn institusjonens stiftelsesstat.» 

5) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

6) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

7) Vedlegg VII erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

8) Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

9) Vedlegg XIV erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

10) Vedlegg XV erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

11) Vedlegg XVIII erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordningen. 
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12) Vedlegg XIX erstattes med teksten i vedlegg VIII til denne forordningen. 

13) Vedlegg XX erstattes med teksten i vedlegg IX til denne forordningen. 

14) Vedlegg XXI erstattes med teksten i vedlegg X til denne forordningen. 

15) Det tilføyes et nytt vedlegg XXII, hvis tekst finnes i vedlegg XI til denne forordningen. 

16) Det tilføyes et nytt vedlegg XXIII, hvis tekst finnes i vedlegg XII 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 1. mars 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 9. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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10.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/193 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2241 

av 6. desember 2017 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale 

motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter fra tredjestater, er det i 

artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter fra tredjestater 

som institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner gjennom, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter av 

disse institusjonene. 

2) Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med hensyn til 

visse inndata for beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fra 

tredjestater. I artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det derfor fastsatt at visse sentrale motparter fra 

tredjestater i en begrenset periode skal rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine 

clearingmedlemmer. Denne overgangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

3) Begge overgangsperiodene skulle utløpe 15. juni 2014. 

4) Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden for kravene til ansvarlig kapital med seks måneder i unntakstilfeller. Denne 

forlengelsen bør også gjelde for fristene fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse overgangs-

periodene ble sist forlenget til 15. desember 2017 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/954(3). 

5) Av de sentrale motpartene som er etablert i tredjestater, og som har søkt om anerkjennelse i henhold til artikkel 25 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, er 29 sentrale motparter blitt anerkjent av Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet. Blant disse er én sentral motpart fra New Zealand anerkjent på grunnlag av Kommisjonens gjennomførings-

beslutning (EU) 2016/2274(4). Videre skulle tre ytterligere sentrale motparter fra India kunne bli anerkjent på grunnlag 

av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2269(5). De gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 7.12.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/954 av 6. juni 2017 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig 

kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 

(EUT L 144 av 7.6.2017, s. 14). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2274 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale 

motparter i New Zealand i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 342 av 16.12.2016, s. 54). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2269 av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene for sentrale 

motparter i India i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 342 av 16.12.2016, s. 38). 
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venter fortsatt på anerkjennelse, og deres anerkjennelsesprosess vil ikke være avsluttet innen 15. desember 2017. 

Dersom overgangsperioden ikke forlenges, vil institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor 

Unionen) som har eksponeringer mot disse gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater, måtte øke sin ansvarlige 

kapital for disse eksponeringene betydelig, noe som potensielt kan føre til at disse institusjonene trekker seg som direkte 

deltakere i disse sentrale motpartene, eller at de, i det minste midlertidig, slutter å yte clearingtjenester til disse 

institusjonenes kunder og dermed forårsaker alvorlige forstyrrelser på markedene der disse sentrale motpartene utøver 

virksomhet. 

6) Behovet for å unngå forstyrrelser på markedene utenfor Unionen, som førte til de tidligere forlengelsene av overgangs-

perioden fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, vil derfor fortsatt være der etter utløpet av 

forlengelsen av overgangsperioden fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/954. En ytterligere forlengelse av 

overgangsperioden bør gjøre det mulig for institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor 

Unionen) å unngå en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital som følge av at anerkjennelsesprosessen ikke er 

fullført for sentrale motparter som på en gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den særlige typen clearingtjenester 

som institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) krever. Overgangsperioden bør 

derfor forlenges med ytterligere seks måneder. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a annet ledd i 

forordning (EU) nr. 648/2012, som senest ble forlenget ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/954, forlenges med 

ytterligere seks måneder til 15. juni 2018. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje 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 6. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/688 

av 23. mars 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer, 

rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 78 nr. 8 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070(2) angis det hvilke opplysninger som institusjoner skal 

rapportere til Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) og til vedkommende myndigheter for å muliggjøre 

vurderingene av interne metoder for beregning av krav til ansvarlig kapital («referansemåling») i samsvar med artikkel 

78 i direktiv 2013/36/EU. 

2) Ettersom referansemålingen, i henhold til artikkel 78 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU, skal gjennomføres minst én gang i året 

og fokuset for vedkommende myndigheters vurderinger og EBAs rapporter kan endre seg over tid, bør eksponeringer 

eller posisjoner som inngår i referanseporteføljene, og derfor også rapporteringskravene, regelmessig tilpasses. Vedlegg 

I–VI til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 bør derfor endres. 

3) Institusjoner som ikke beregner kravene til ansvarlig kapital for kredittrisiko i samsvar med standardmetoden, bør gis 

ytterligere tid til å tilpasse sine systemer for å kunne overholde rapporteringskravet angitt i kolonne 180 i mal 102 og 

103 i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070. 

4) Institusjonene bør gis tilstrekkelig tid fra ikrafttredelsen av denne forordningen til å rapportere resultater av 

referansemålingen til vedkommende myndigheter. Følgelig bør fristen fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/2070 ikke gjelde for rapporteringen i 2018. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 18.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

maler, definisjoner og IT-løsninger som institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og til vedkommende 

myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT L 328 av 2.12.2016, s. 1). 
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6) Ettersom de nødvendige endringene av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 ikke innebærer vesentlige 

innholdsendringer, har EBA, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 annet ledd i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010(1), ikke gjennomført en åpen offentlig høring, ettersom dette ikke ville stå i forhold til virkeområdet for 

og virkningen av det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 7 nr. 3 skal lyde: 

«3. Som unntak fra artikkel 2 skal institusjonene fram til 31. mai 2018 ikke være pålagt å rapportere kolonne 180 i mal 

102 og 103 i vedlegg III dersom institusjonene ikke beregner kravet til ansvarlig kapital for kredittrisiko som følger av 

anvendelsen av standardmetoden.» 

2) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

3) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

4) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

5) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

6) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

7) Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) 2016/2070 skal en institusjon i 2018 oversende opplysningene nevnt i artikkel 

2 og 3 i nevnte forordning til vedkommende myndigheter innen 30. juni. 

Artikkel 3 

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. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(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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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 124 av 18.5.2018, s. 3-6351.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/815 

av 1. juni 2018 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale 

motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinsti-

tusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter fra tredjestater, er det i 

artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter fra tredjestater 

som institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner gjennom, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter av 

disse institusjonene. 

2) Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med hensyn til 

visse inndata for beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fra 

tredjestater. I artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det derfor fastsatt at visse sentrale motparter fra 

tredjestater i en begrenset periode skal rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine 

clearingmedlemmer. Denne overgangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

3) Begge overgangsperiodene skulle utløpe 15. juni 2014. 

4) Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden for kravene til ansvarlig kapital med seks måneder i unntakstilfeller. Denne 

forlengelsen bør også gjelde for fristene fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse overgangs-

periodene ble sist forlenget til 15. juni 2018 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2241(3). 

5) Av de sentrale motpartene som er etablert i tredjestater, og som har søkt om anerkjennelse i henhold til artikkel 25 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, er 32 sentrale motparter blitt anerkjent av Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet. De gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater venter fortsatt på anerkjennelse, og deres aner-

kjennelsesprosess vil ikke være avsluttet innen 15. juni 2018. Dersom overgangsperioden ikke forlenges, vil 

institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) som har eksponeringer mot disse 

gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater, måtte øke sin ansvarlige kapital for disse eksponeringene betydelig, noe 

som potensielt kan føre til at disse institusjonene trekker seg som direkte deltakere i disse sentrale motpartene, eller at 

de, i det minste midlertidig, slutter å yte clearingtjenester til disse institusjonenes kunder og dermed forårsaker alvorlige 

forstyrrelser på markedene der disse sentrale motpartene utøver virksomhet. 

6) Behovet for å unngå forstyrrelser på markedene utenfor Unionen, som førte til de tidligere forlengelsene av 

overgangsperioden fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, vil derfor fortsatt være der etter utløpet av 

forlengelsen av overgangsperioden fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2241. En ytterligere forlengelse av 

overgangsperioden bør gjøre det mulig for institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor 

Unionen) å unngå en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital som følge av at anerkjennelsesprosessen ikke er 

fullført for sentrale motparter som på en gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den særlige typen clearingtjenester

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 4.6.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2241 av 6. desember 2017 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU)  

nr. 648/2012 (EUT L 322 av 7.12.2017, s. 27). 
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som institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) krever. Overgangsperioden bør 

derfor forlenges med ytterligere seks måneder. 

7) Denne forordningen bør tre i kraft før 16. juni 2018 for å sikre at gjeldende overgangsperioder forlenges før de utløper. 

Senere ikrafttredelse kan føre til forstyrrelser for sentrale motparter, for markedene der de utøver virksomhet, og for 

institusjoner som har eksponeringer mot disse sentrale motpartene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a annet ledd i 

forordning (EU) nr. 648/2012, som senest ble forlenget ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2241, forlenges med 

ytterligere seks måneder til 15. desember 2018. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje 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. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1580 

av 19. oktober 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 354 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre at valutaparene nevnt i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197(2) fortsetter å 

gjenspeile den faktiske korrelasjonen mellom de relevante valutaene, er det nødvendig å oppdatere listen over nært 

korrelerte valutaer. 

2) Listen anvender 31. mars 2017 som sluttdato for beregningen av dataseriene over en treårs- og femårsperiode, som 

kreves for å vurdere valutaparene i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsyns-

myndighet (EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

4) Ettersom de nødvendige endringene av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 ikke innebærer vesentlige innholds-

endringer, har EBA, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 1093/2010(3), ikke gjennomført en 

åpen offentlig høring, ettersom dette ikke ville stå i forhold til virkeområdet for og virkningen av det berørte utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 22.10.2018, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 av 27. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 313 av 28.11.2015, s. 30). 

(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). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Liste over nært korrelerte valutaer 

Del 1 – Liste over nært korrelerte valutaer mot euro (EUR) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), kroatisk 

kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), serbisk dinar (RSD). 

Del 2 – Liste over nært korrelerte valutaer mot De forente arabiske emiraters dirham (AED) 

Kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macau pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), 

singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 3 – Liste over nært korrelerte valutaer mot albansk lek (ALL) 

Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM) bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk 

kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR). 

Del 4 – Liste over nært korrelerte valutaer mot bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM) 

Albansk lek (ALL), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint 

(HUF), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR). 

Del 5 – Liste over nært korrelerte valutaer mot bulgarsk lev (BGN) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk 

kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR). 

Del 6 – Liste over nært korrelerte valutaer mot kinesisk yuan (CNY) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), Hongkong-dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macau pataca (MOP), filippinsk 

peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 7 – Liste over nært korrelerte valutaer mot tsjekkisk koruna (CZK) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), dansk krone (DKK), kroatisk 

kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), makedonsk denar (MKD), rumensk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR). 

Del 8 – Liste over nært korrelerte valutaer mot dansk krone (DKK) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), kroatisk 

kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), serbisk dinar (RSD). 

Del 9 – Liste over nært korrelerte valutaer mot Hongkong-dollar (HKD) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), libanesisk pund (LBP), Macau pataca (MOP), filippinsk 

peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 10 – Liste over nært korrelerte valutaer mot kroatisk kuna (HRK) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone 

(DKK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR). 

Del 11 – Liste over nært korrelerte valutaer mot ungarsk korint (HUF) 

Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), marokkansk 

dirham (MAD), polsk zloty (PLN), rumensk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR). 

Del 12 – Liste over nært korrelerte valutaer mot israelsk ny shekel (ILS) 

Marokkansk dirham (MAD), thailandsk baht (THB). 

Del 13 – Liste over nært korrelerte valutaer mot indisk rupi (INR) 

Thailandsk baht (THB). 
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Del 14 – Liste over nært korrelerte valutaer mot sørkoreansk won (KRW) 

Singaporsk dollar (SGD). 

Del 15 – Liste over nært korrelerte valutaer mot libanesisk pund (LBP) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), Macau pataca (MOP), filippinsk 

peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 16 – Liste over nært korrelerte valutaer mot marokkansk dirham (MAD) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone 

(DKK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), israelsk ny shekel (ILS), rumensk leu (RON), serbisk dinar (RSD), 

singaporsk dollar (SGD), euro (EUR). 

Del 17 – Liste over nært korrelerte valutaer mot makedonsk denar (MKD) 

Tsjekkisk koruna (CZK). 

Del 18 – Liste over nært korrelerte valutaer mot Macau pataca (MOP) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), filippinsk 

peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 19 – Liste over nært korrelerte valutaer mot filippinsk peso (PHP) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macau 

pataca (MOP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 20 – Liste over nært korrelerte valutaer mot polsk zloty (PLN) 

Ungarsk forint (HUF). 

Del 21 – Liste over nært korrelerte valutaer mot rumensk leu (RON) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone 

(DKK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), serbisk dinar (RSD), euro (EUR). 

Del 22 – Liste over nært korrelerte valutaer mot serbisk dinar (RSD) 

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tsjekkisk koruna (CZK), dansk krone 

(DKK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumensk leu (RON), euro (EUR). 

Del 23 – Liste over nært korrelerte valutaer mot singaporsk dollar (SGD) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), sørkoreansk won (KRW), 

libanesisk pund (LBP), marokkansk dirham (MAD), Macau pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), thailandsk baht (THB), 

taiwansk dollar (TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 24 – Liste over nært korrelerte valutaer mot thailandsk baht (THB) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), israelsk ny shekel (ILS), indisk 

rupi (INR), libanesisk pund (LBP), Macau pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), taiwansk dollar 

(TWD), amerikansk dollar (USD). 

Del 25 – Liste over nært korrelerte valutaer mot taiwansk dollar (TWD) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macau 

pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), amerikansk dollar (USD). 

Del 26 – Liste over nært korrelerte valutaer mot amerikansk dollar (USD) 

De forente arabiske emiraters dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), Hongkong-dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macau 

pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporsk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD). 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1627 

av 9. oktober 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med hensyn til forsvarlig verdsetting ved 

tilsynsrapportering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 99 nr. 5 fjerde ledd, 

artikkel 99 nr. 6 fjerde ledd, artikkel 394 nr. 4 tredje ledd, artikkel 415 nr. 3 fjerde ledd og artikkel 430 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(2) angir hvordan institusjoner skal rapportere opplysninger 

som gjelder overholdelsen av forordning (EU) nr. 575/2013. Rammereglene fastsatt ved forordning (EU) nr. 575/2013 

blir gradvis utfylt og endret i sine ikke-grunnleggende bestemmelser ved vedtakelse av ytterligere tekniske 

reguleringsstandarder. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 må oppdateres for å gjenspeile disse endringene. 

2) Forordning (EU) nr. 575/2013 har blitt utfylt ved vedtakelsen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101(3) med 

hensyn til forsvarlig verdsetting og ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2401(4) med hensyn til 

verdipapirisering. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør oppdateres for å gjenspeile disse endringene og for 

ytterligere å presisere instruksene og definisjonene som brukes ved institusjonenes tilsynsrapportering. Ved anvendelsen 

av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 er det oppdaget noen misvisende henvisninger og formateringsfeil som 

også bør presiseres. 

3) Ved delegert forordning (EU) 2016/101 fastsettes det krav med hensyn til justeringer av forsvarlig verdsetting av 

posisjoner verdsatt til virkelig verdi. Den angir to metoder for gjennomføringen av kravene til forsvarlig verdsetting: en 

kjernemetode og en forenklet metode. For å overvåke om institusjonene overholder disse kravene, og for å vurdere 

virkningen av denne forordningen på verdsettingsjusteringer, er ytterligere rapportering vedrørende kravene til 

forsvarlig verdsetting nødvendig.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 9.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) 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). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101 av 26. oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forsvarlig verdsetting i henhold til artikkel 105 nr. 14 (EUT L 21 av 

28.1.2016, s. 54). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2401 av 12. desember 2017 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav 

for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (EUT L 347 av 28.12.2017, s. 1). 
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4) Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/2401 endres forordning (EU) nr. 575/2013 slik at kapitalbehandling av 

verdipapiriseringer gjøres mer risikofølsom, og slik at de særlige egenskapene til enkle, gjennomsiktige og standardiserte 

verdipapiriseringer gjenspeiles korrekt. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 må endres for å ta hensyn til 

rapporteringen av verdipapiriseringsposisjoner som omfattes av denne reviderte verdipapiriseringsrammen. 

5) Det er også nødvendig å endre gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 for å forbedre vedkommende myndigheters 

evne til effektivt å overvåke og vurdere institusjonenes risikoprofil og skaffe seg et overblikk over de risikoene som 

finanssektoren er eksponert for, noe som krever mindre endringer i rapporteringskravene med hensyn til den geografiske 

fordelingen av eksponeringer. 

6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, og som gjelder forsvarlig verdsetting og den totale geografiske fordelingen, 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). I samsvar med artikkel 15 nr. 1 

annet ledd i nevnte forordning har EBA ikke gjennomført åpne offentlige høringer med hensyn til de delene av utkastet 

til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, og som enten er av redaksjonell art 

eller bare innfører et begrenset antall poster i tilsynsrapporteringsrammen, ettersom slike høringer ikke ville stå i forhold 

til virkeområdet for og virkningen av det berørte utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 gjøres følgende endringer: 

 1) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

 i) Nr. 4 skal lyde: 

«4) Opplysninger om den geografiske fordelingen av eksponeringer etter land, samt aggregert på et samlet nivå, 

som angitt i mal 9 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 3.4. Med hensyn til 

opplysningene angitt i mal 9.1 og 9.2 spesielt, skal opplysninger om den geografiske fordelingen av 

eksponeringer etter land rapporteres dersom utenlandske opprinnelige eksponeringer i alle land utenfor 

hjemlandet i alle eksponeringsklasser som rapporteres i rad 850 i mal 4 i vedlegg I, utgjør minst 10 % av de 

samlede innenlandske og utenlandske opprinnelige eksponeringene som rapporteres i rad 860 i mal 4 i 

vedlegg I. For dette formålet skal eksponeringer anses som innenlandske når de er eksponeringer mot 

motparter med hjemsted i den medlemsstaten der institusjonen ligger. Kriteriene for inn- og uttreden i 

artikkel 4 skal anvendes.» 

ii) Nytt nr. 12 skal lyde: 

«12) Opplysninger om forsvarlig verdsetting som angitt i mal 32 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i 

vedlegg II del II nr. 6, som følger: 

 i) Alle institusjoner skal rapportere opplysningene angitt i mal 32.1 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene i vedlegg II del II nr. 6. 

  

(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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 ii) I tillegg til rapporteringen nevnt i punkt i) skal institusjoner som anvender kjernemetoden i henhold til 

forordning (EU) 2016/101, også rapportere opplysningene angitt i mal 32.2 i vedlegg I, i samsvar med 

instruksene i vedlegg II del II nr. 6. 

 iii) I tillegg til kravene nevnt i punkt i) og ii) skal institusjoner som anvender kjernemetoden i henhold til 

forordning (EU) 2016/101, og som overskrider terskelverdien nevnt i artikkel 4 nr. 1 i nevnte 

forordning på sitt respektive rapporteringsnivå, også rapportere opplysningene angitt i mal 32.3 og 

32.4 i vedlegg I, i samsvar med instruksene i vedlegg II del II nr. 6. 

Ved anvendelsen av bokstav a) nr. 12 får kriteriene for inn- og uttreden i artikkel 4 ikke anvendelse.» 

b) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

I nr. 3 bokstav a), b) og c) erstattes ordene «vedlegg II del II nr. 6» med ordene «vedlegg II del II nr. 7». 

 2) Artikkel 9 nr. 2 bokstav d) skal lyde: 

«d) Opplysningene som angis i mal 20 i vedlegg III del 2, oversendes hvert kvartal dersom institusjonen overskrider 

terskelverdien definert i artikkel 5 bokstav a) nr. 4 annet punktum. Kriteriene for inn- og uttreden nevnt i artikkel 4 

skal anvendes.» 

 3) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

 4) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

 5) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

 6) Vedlegg IX erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

 7) Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordningen. 

 8) Vedlegg XVI erstattes med vedlegg VI til denne forordningen. 

 9) Vedlegg XIX erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordningen. 

10) Vedlegg XXI erstattes med teksten i vedlegg VIII til denne forordningen. 

11) Vedlegg XXII erstattes med teksten i vedlegg IX til denne forordningen. 

12) Vedlegg XXIII erstattes med teksten i vedlegg X 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 1. desember 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 281 av 9.11.2018, s. 4–525.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1889 

av 4. desember 2018 

om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale 

motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 497 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå forstyrrelser på internasjonale finansmarkeder og for å hindre at institusjoner straffes ved at de pålegges 

høyere krav til ansvarlig kapital i prosessen med anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter fra tredjestater, er det i 

artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsatt en overgangsperiode da alle sentrale motparter fra tredjestater 

som institusjoner etablert i Unionen clearer transaksjoner gjennom, kan anses som kvalifiserte sentrale motparter av 

disse institusjonene. 

2) Ved forordning (EU) nr. 575/2013 ble europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) endret med hensyn til 

visse inndata for beregningen av institusjoners krav til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fra 

tredjestater. I artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012 er det derfor fastsatt at visse sentrale motparter fra 

tredjestater i en begrenset periode skal rapportere det samlede beløpet for startmarginen som de har mottatt fra sine 

clearingmedlemmer. Denne overgangsperioden gjenspeiler den perioden som er fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

3) Begge overgangsperiodene skulle utløpe 15. juni 2014. 

4) Ved artikkel 497 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 gis Kommisjonen myndighet til å vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å forlenge overgangsperioden for kravene til ansvarlig kapital med seks måneder i unntakstilfeller. Denne 

forlengelsen bør også gjelde for fristene fastsatt i artikkel 89 nr. 5a i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse 

overgangsperiodene ble sist forlenget til 15. desember 2018 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/815(3). 

5) Av de sentrale motpartene som er etablert i tredjestater, og som allerede har søkt om anerkjennelse i henhold til artikkel 

25 i forordning (EU) nr. 648/2012, er 32 sentrale motparter blitt anerkjent av Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet. De gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater venter fortsatt på anerkjennelse, og deres 

anerkjennelsesprosess vil ikke være avsluttet innen 15. desember 2018. Dersom overgangsperioden ikke forlenges, vil 

institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) som har eksponeringer mot disse 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 5.12.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/815 av 1. juni 2018 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig 

kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 

(EUT L 137 av 4.6.2018, s. 3). 
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gjenstående sentrale motpartene fra tredjestater, måtte øke sin ansvarlige kapital for disse eksponeringene betydelig, noe 

som potensielt kan føre til at disse institusjonene trekker seg som direkte deltakere i disse sentrale motpartene, eller at 

de, i det minste midlertidig, slutter å yte clearingtjenester til disse institusjonenes kunder og dermed forårsaker alvorlige 

forstyrrelser på markedene der disse sentrale motpartene utøver virksomhet. 

6) Behovet for å unngå forstyrrelser på markedene utenfor Unionen, som førte til de tidligere forlengelsene av overgangs-

perioden fastsatt i artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, vil derfor fortsatt være der etter utløpet av 

forlengelsen av overgangsperioden fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2018/815. En ytterligere forlengelse av 

overgangsperioden bør gjøre det mulig for institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor 

Unionen) å unngå en betydelig økning i kravene til ansvarlig kapital som følge av at anerkjennelsesprosessen ikke er 

fullført for sentrale motparter som på en gjennomførbar og tilgjengelig måte yter den særlige typen clearingtjenester 

som institusjoner etablert i Unionen (eller deres datterforetak etablert utenfor Unionen) krever. Overgangsperioden bør 

derfor forlenges med ytterligere seks måneder. 

7) Denne forordningen bør tre i kraft før 16. desember 2018 for å sikre at gjeldende overgangsperioder forlenges før de 

utløper. Senere ikrafttredelse kan føre til forstyrrelser for sentrale motparter, for markedene der de utøver virksomhet, 

og for institusjoner som har eksponeringer mot disse sentrale motpartene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

15-månedersperiodene nevnt i henholdsvis artikkel 497 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikkel 89 nr. 5a annet ledd i 

forordning (EU) nr. 648/2012, som senest ble forlenget ved gjennomføringsforordning (EU) 2018/815, forlenges med 

ytterligere seks måneder til 15. juni 2019. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje 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 4. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/2166 

av 16. desember 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til oppføring av Serbia og Sør-Korea på listene over 

tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av 

eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 107 nr. 4, artikkel 114  

nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU(2) opprettes lister over tredjestater og territorier hvis 

tilsyns- og reguleringsordninger anses å være likeverdige med tilsvarende tilsyns- og reguleringsordninger som 

anvendes i Unionen i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Kommisjonen har foretatt ytterligere vurderinger av tilsyns- og reguleringsordningene som gjelder for kredittinstitusjoner i 

visse tredjestater og territorier. Disse vurderingene har gjort det mulig for Kommisjonen å vurdere likeverdigheten av disse 

ordningene for å fastsette hvilken behandling som skal anvendes på de relevante kategoriene av eksponeringer som er nevnt 

i artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Likeverdigheten er fastslått ved en resultatbasert analyse av tredjestatens tilsyns- og reguleringsordninger for å prøve 

deres evne til å oppnå de samme generelle målene som Unionens tilsyns- og reguleringsordninger. Målene gjelder 

særlig stabiliteten og integriteten i både det innenlandske og det globale finanssystemet i sin helhet, et effektivt og 

tilstrekkelig vern av innskytere og andre forbrukere av finansielle tjenester, samarbeidet mellom ulike aktører i 

finanssystemet, herunder regulerings- og tilsynsmyndighetene, tilsynets uavhengighet og effektivitet og en effektiv 

gjennomføring og håndheving av relevante internasjonalt anerkjente standarder. For å oppnå samme generelle mål som 

Unionens tilsyns- og reguleringsordninger bør tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestaten overholde en rekke 

operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens 

tilsyns- og reguleringskrav som gjelder for de relevante kategoriene av finansielle institusjoner. 

4) I sine vurderinger har Kommisjonen tatt hensyn til utviklingen i Serbias og Sør-Koreas tilsyns- og reguleringsordninger 

siden vedtakelsen av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536(3) og til tilgjengelige informasjonskilder, 

herunder vurderingen foretatt av Den europeiske banktilsynsmyndighet, der det ble anbefalt at tilsyns- og regulerings-

rammene som får anvendelse på kredittinstitusjoner i disse tredjestatene, bør anses som likeverdige med Unionens 

rettslige ramme ved anvendelse av artikkel 107 nr. 3, artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 

142 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. Kommisjonen merker seg videre at Serbia har gjort store forbedringer i sitt 

regelverk for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og at arbeidet med dette fortsatt 

pågår. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 18.12.2019, s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU av 12. desember 2014 om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse 

tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 (EUT L 359 av 16.12.2014, s 155). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med 

hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av 

eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 92 av 1.4.2019, s. 3). 
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5) Kommisjonen har konkludert med at Serbia og Sør-Korea har tilsyns- og reguleringsordninger som overholder en rekke 

operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som minst er likeverdige med de vesentlige delene av 

Unionens tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for kredittinstitusjoner. Derfor bør tilsyns- og reguleringskravene 

som gjelder for kredittinstitusjoner i Serbia og Sør-Korea, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i 

Unionen med hensyn til artikkel 107 nr. 3, artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

6) Gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU bør derfor endres slik at Serbia og Sør-Korea oppføres på de relevante listene 

over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med Unionens ordning med hensyn 

til behandlingen av eksponeringene nevnt i artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

7) Listen over tredjestater og territorier som anses som likeverdige med hensyn til anvendelsen av de relevante bestemmelsene 

i forordning (EU) nr. 575/2013, er ikke uttømmende. Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske banktilsynsmyndighet, 

vil fortsatt løpende overvåke utviklingen av tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestater og territorier for ved behov, og 

minst hvert femte år, å oppdatere listene over tredjestater og territorier fastsatt i gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU, 

særlig med hensyn til utviklingen av tilsyns- og reguleringsordninger i Unionen og på verdensplan og i lys av nye 

tilgjengelige kilder til relevante opplysninger. 

8) Den regelmessige gjennomgåelsen av tilsyns- og reguleringskravene som gjelder i tredjestatene og territoriene oppført i 

vedlegg I–V til gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU, bør ikke påvirke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta 

en særlig gjennomgåelse, utenom den generelle gjennomgåelsen, med hensyn til en bestemt tredjestat eller et bestemt 

territorium dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å revurdere anerkjennelsen av likeverdighet som er 

gitt ved gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU. En slik ny vurdering kan medføre at anerkjennelsen av likeverdighet 

tilbakekalles. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutningen. 

2) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg II til denne beslutningen. 

3) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg III til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 16. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 1 (kredittinstitusjoner) 

1) Argentina 

2) Australia 

3) Brasil 

4) Canada 

5) Kina 

6) Færøyene 

7) Grønland 

8) Guernsey 

9) Hongkong 

10) India 

11) Isle of Man 

12) Japan 

13) Jersey 

14) Mexico 

15) Monaco 

16) New Zealand 

17) Saudi-Arabia 

18) Serbia 

19) Singapore 

20) Sør-Afrika 

21) Sør-Korea 

22) Sveits 

23) Tyrkia 

24) USA» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG IV 

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 4 (kredittinstitusjoner) 

1) Argentina 

2) Australia 

3) Brasil 

4) Canada 

5) Kina 

6) Færøyene 

7) Grønland 

8) Guernsey 

9) Hongkong 

10) India 

11) Isle of Man 

12) Japan 

13) Jersey 

14) Mexico 

15) Monaco 

16) New Zealand 

17) Saudi-Arabia 

18) Serbia 

19) Singapore 

20) Sør-Afrika 

21) Sør-Korea 

22) Sveits 

23) Tyrkia 

24) USA» 
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG V 

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 5 (kredittinstitusjoner og verdipapirforetak) 

Kredittinstitusjoner: 

1) Argentina 

2) Australia 

3) Brasil 

4) Canada 

5) Kina 

6) Færøyene 

7) Grønland 

8) Guernsey 

9) Hongkong 

10) India 

11) Isle of Man 

12) Japan 

13) Jersey 

14) Mexico 

15) Monaco 

16) New Zealand 

17) Saudi-Arabia 

18) Serbia 

19) Singapore 

20) Sør-Afrika 

21) Sør-Korea 

22) Sveits 

23) Tyrkia 

24) USA 

Verdipapirforetak: 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Hongkong 

6) Indonesia 

7) Japan (begrenset til foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter) 

8) Mexico 

9) Sør-Korea 

10) Saudi-Arabia 

11) Singapore 

12) Sør-Afrika 

13) USA» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/819 

av 1. februar 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 med hensyn til 

interessekonflikter, måling av sosiale virkninger og opplysninger til investorer på området  

europeiske fond for sosialt entreprenørskap(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap(1), særlig artikkel 9 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 14 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap bør vedta framgangsmåter og tiltak for å sikre at personer som 

deltar i slik forretningsvirksomhet, utøver denne virksomheten i de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskaps og 

deres investorers interesse. For å oppnå et harmonisert nivå for investorvern i Unionen og for å gjøre det mulig for disse 

forvalterne å vedta og følge en enhetlig og effektiv praksis for å forebygge, overvåke og håndtere interessekonflikter bør 

deres retningslinjer for interessekonflikter omfatte et minsteantall av tiltak. For å unngå unødvendige administrative 

byrder og samtidig sikre et hensiktsmessig nivå for investorvern bør retningslinjene for interessekonflikter være tilpasset 

arten, omfanget og kompleksiteten av forvalternes virksomhet. 

2) Framgangsmåtene og tiltakene fastsatt i retningslinjene for interessekonflikter vil muligens ikke være tilstrekkelige til å 

verne interessene til de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap og deres investorer; i så fall bør forvalterne av 

kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap treffe ytterligere nødvendige tiltak for å beskytte disse interessene. Tiltakene 

bør omfatte plikt til å underrette den øverste ledelsen eller et annet behørig internt organ i det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap og til å treffe nødvendige beslutninger eller tiltak for å handle i det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskaps og dets investorers interesse. 

3) Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap kan være aktive i ledelsen av selskapene som de kvalifiserte 

fondene for sosialt entreprenørskap investerer i. For å unngå interessekonflikter og for å sikre at disse forvalternes 

stemmeretter utøves til fordel for både de berørte kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap og deres investorer, er 

det nødvendig å fastsette detaljerte krav med hensyn til utøvelsen av disse stemmerettene. For å sikre et tilstrekkelig 

nivå for investorvern bør forvalterne av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap utarbeide egnede og effektive 

strategier i denne forbindelse og på anmodning framlegge et sammendrag av disse strategiene og de tiltakene de har 

truffet. 

4) For å sikre at framleggingen av opplysninger om interessekonflikter blir effektiv, bør opplysningene oppdateres 

regelmessig. Med tanke på de iboende risikoene ved å bruke et nettsted som verktøy for å opplyse om interessekonflikter er 

det nødvendig å fastsette kriterier for offentliggjøring av slike opplysninger.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 22.5.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 115 av 25.4. 2013, s. 18. 

2020/EØS/84/41 
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5) For å sikre ensartet tilnærming når det gjelder framgangsmåtene som forvalterne av kvalifiserte fond for sosialt 

entreprenørskap skal benytte for å måle de positive sosiale virkningene de kvalifiserte porteføljeforetakene oppnår, bør 

disse framgangsmåtene omfatte særskilte elementer. Ressursene de kvalifiserte porteføljeforetakene bruker, og de 

varene og tjenestene disse foretakene stiller til rådighet, er viktige indikatorer for positive sosiale virkninger og bør 

derfor utgjøre en sentral del av disse framgangsmåtene. For å skjelne mellom foretak med et sosialt formål og foretak 

der oppnåelsen av sosiale formål er av underordnet betydning, bør en vurdering av de kvalifiserte porteføljeforetakenes 

resultater også inngå i disse framgangsmåtene. 

6) Det bør sikres at informasjonen investorene får før avtaleinngåelse, inneholder tilstrekkelige opplysninger om det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap. Beskrivelsen av investeringsstrategien til og -målene for det kvalifiserte 

fondet for sosialt entreprenørskap bør derfor inneholde en beskrivelse av samfunnssektorer, geografiske områder og 

juridisk form for de kvalifiserte porteføljeforetakene som de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap har til 

hensikt å investere i, samt opplysninger om fordelingen av disse foretakenes overskudd. 

7) Investorene bør få de opplysningene som er nødvendige for å vurdere de underliggende metodene som forvalteren av 

det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap bruker for å måle sosiale virkninger. Opplysningene som gis før 

avtaleinngåelse, bør derfor angi om forvalteren av det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap bruker interne 

metoder eller bruker allment anerkjente metoder. Opplysningene som gis før avtaleinngåelse, bør også omfatte en 

beskrivelse av de viktigste trekkene ved metodene, herunder utvelgelseskriterier, relevante indikatorer og en 

redegjørelse for hvordan forvalteren av det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap sikrer at metodene følges. 

8) Investorene bør kunne kontrollere om forvalteren av det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap ved valg av ikke-

kvalifiserte eiendeler følger investeringsretningslinjene. Opplysningene som gis før avtaleinngåelse, bør derfor omfatte 

opplysninger om hvilke typer ikke-kvalifiserte eiendeler det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap investerer i, 

samt om investeringsteknikker, relevante begrensninger, virksomhetssektor og geografisk område som det gjøres 

investeringer i. 

9) Av gjennomsiktighetshensyn bør investorene få de opplysningene som er nødvendige for å kunne vurdere arten og 

omfanget av forretningsstøttetjenester og annen støttevirksomhet som forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt 

entreprenørskap yter eller organiserer gjennom tredjeparter. Opplysningene før avtaleinngåelse om forretnings-

støttetjenester og annen støttevirksomhet bør derfor inneholde en beskrivelse av typene tjenester og virksomhet den yter. 

10) For å gjøre det mulig for forvalterne av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap å tilpasse seg de nye kravene bør 

datoen for anvendelse av denne forordningen utsettes med seks måneder. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ulike typer interessekonflikter 

Ved anvendelsen av artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 346/2013 menes med ulike typer interessekonflikter situasjoner der en 

forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, en person som faktisk utøver denne forvalterens virksomhet, en 

ansatt eller enhver person som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres av forvalteren, av et annet kvalifisert fond 

for sosialt entreprenørskap eller en innretning for kollektiv investering, herunder en innretning for kollektiv investering i 

omsettelige verdipapirer (UCITS), som forvaltes av den samme forvalteren, eller de som investerer i disse, 

a) med sannsynlighet vil få en finansiell gevinst eller unngå et finansielt tap på bekostning av det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap eller dets investorer, 

b) har en annen interesse i resultatet av en tjeneste som er ytt til eller en virksomhet som er utøvd for det kvalifiserte fondet for 

sosialt entreprenørskap eller dets investorer, enn det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap eller dets investorer, 

c) har en annen interesse i resultatet av en transaksjon som er utført på vegne av det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap eller dets investorer, enn det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap eller dets investorer,  
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d) har en finansiell eller annen grunn til å 

i) sette interessene til en investor, en investorgruppe eller en annen innretning for kollektiv investering, herunder en 

UCITS, over interessene til det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap eller dets investorer, 

ii) sette interessene til én investor i det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap over interessene til en annen investor 

eller investorgruppe i det samme fondet, 

e) utøver samme type virksomhet for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap, en annen innretning for kollektiv 

investering, herunder en UCITS, eller en investor, 

f) betaler eller blir betalt gebyrer eller provisjoner eller gir eller mottar andre naturalytelser enn dem som er fastsatt i artikkel 

24 nr. 1 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013(2), 

g) påvirker og har en personlig interesse av å påvirke utviklingen av et kvalifisert porteføljeforetak til ulempe for det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap eller dets investorer eller på bekostning av oppnåelsen av målene som er satt 

for det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap. 

Artikkel 2 

Retningslinjer for interessekonflikter 

1. En forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap skal innføre, gjennomføre og opprettholde skriftlige 

retningslinjer for interessekonflikter som svarer til forvalterens størrelse og organisasjonsstruktur og arten, omfanget og 

kompleksiteten av forvalterens virksomhet. 

2. Retningslinjene for interessekonflikter som nevnt i nr. 1 skal i tråd med artikkel 1 angi hvilke omstendigheter som kan 

medføre en interessekonflikt, og skal fastsette hvilke tiltak som skal treffes og hvilke framgangsmåter som løpende skal følges. 

Artikkel 3 

Framgangsmåter og tiltak for å forebygge, håndtere og overvåke interessekonflikter 

Tiltakene som skal treffes og framgangsmåtene som skal følges, som nevnt i artikkel 2 nr. 2, skal minst omfatte følgende trinn: 

a) Forbud mot å utveksle opplysninger mellom personene og enhetene nevnt i artikkel 1 dersom slik utveksling av 

opplysninger kan føre til eller fremme en interessekonflikt. 

b) Atskillelse av tilsynet med de personene eller enhetene nevnt i artikkel 1 som kan ha motstridende interesser. 

c) Oppheving av forbindelsen mellom eller avhengigheten av godtgjøringen til personene eller enhetene nevnt i artikkel 1 som 

hovedsakelig deltar i én virksomhet, og godtgjøringen til eller inntektene generert av personer eller enheter som 

hovedsakelig deltar i en annen virksomhet, dersom en interessekonflikt kan komme til å oppstå i tilknytning til disse 

virksomhetene. 

d) Tiltak for å forhindre at personene eller enhetene nevnt i artikkel 1 øver utilbørlig innflytelse over forvaltningen av det 

kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap. 

e) Tiltak for å forhindre at personene eller enhetene nevnt i artikkel 1 deltar i noen form for virksomhet som kan føre til 

interessekonflikt, eller for å kontrollere slik deltakelse.  

  

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU 

når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn (EUT L 83 av 22.3.2013, s. 1). 
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Artikkel 4 

Håndtering av konsekvensene av interessekonflikter 

Dersom tiltakene og framgangsmåtene fastsatt i retningslinjene for interessekonflikter i henhold til artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 

ikke er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å forhindre risikoen for å skade interessene til det kvalifiserte fondet for sosialt 

entreprenørskap eller dets investorer, skal forvalterne av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap treffe følgende tiltak: 

a) Straks underrette sin øverste ledelse eller et annet vedkommende internt organ, eventuelt den øverste ledelsen eller et annet 

vedkommende internt organ i det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap, om risikoen for at dette fondets eller dets 

investorers interesser kan bli skadet. 

b) Treffe enhver påkrevd beslutning og iverksette ethvert påkrevd tiltak for å sikre at de handler i det kvalifiserte fondet for 

sosialt entreprenørskaps eller dets investorers interesse. 

Artikkel 5 

Strategier for utøvelse av stemmeretter for å unngå interessekonflikter 

1. Forvalterne av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal skriftlig utarbeide egnede og effektive strategier for å 

fastsette når og hvordan stemmeretter i det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskaps portefølje skal utøves til fordel for 

både det berørte kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap og dets investorer. 

2. Strategiene nevnt i nr. 1 skal fastsette hvilke tiltak som skal treffes og hvilke framgangsmåter som skal følges, og skal 

minst omfatte følgende trinn: 

a) Overvåke relevante foretakshendelser. 

b) Sikre at utøvelsen av stemmeretter er i samsvar med investeringsmålene og -retningslinjene for det kvalifiserte fondet for 

sosialt entreprenørskap. 

c) Forebygge og håndtere interessekonflikter som følger av utøvelsen av slike stemmeretter. 

3. Forvalterne av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal på anmodning gi investorene en sammenfattende 

beskrivelse av strategiene nevnt i nr. 1 og 2 og nærmere opplysninger om tiltakene som treffes i henhold til disse strategiene. 

Artikkel 6 

Opplysning om interessekonflikter 

1. Forvalterne av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 346/2013 på et varig medium som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF(3) og skal holde disse opplysningene à jour. 

2. Forvalterne av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap kan framlegge opplysningene nevnt i nr. 1 på et nettsted uten 

at disse opplysningene rettes til investoren personlig, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Investorene har blitt underrettet elektronisk om nettstedets adresse og hvor på nettstedet opplysningene finnes. 

b) Investorene har samtykket i å få disse opplysningene på et nettsted. 

c) Opplysningene er løpende tilgjengelige på dette nettstedet så lenge som det er rimelig å anta at investorene kan trenge å ha 

tilgang til dem.  

  

(3) 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). 
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Artikkel 7 

Framgangsmåter for måling av positive sosiale virkninger 

1. Forvalterne av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal sikre at framgangsmåtene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 346/2013 minst inneholder følgende: 

a) En vurdering av de ressursene som brukes av de kvalifiserte porteføljeforetakene. 

b) En vurdering av de produktene og tjenestene som de kvalifiserte porteføljeforetakene stiller til rådighet. 

c) En vurdering av de resultatene som kan tilskrives de kvalifiserte porteføljeforetakenes virksomhet. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav c) skal resultater som uansett ville ha oppstått, og resultater som kan tilskrives 

tredjeparter, ikke tilskrives kvalifiserte porteføljeforetaks virksomhet. 

2. Dokumentasjon som underbygger vurderingene nevnt i nr. 1, skal revideres i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 346/2013. 

Artikkel 8 

Beskrivelse av investeringsstrategi og -mål 

1. Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c) i) i forordning (EU) nr. 346/2013 skal minst inneholde følgende: 

a) Den eller de samfunnssektorene de kvalifiserte porteføljeforetakene driver virksomhet i. 

b) Det geografiske området de kvalifiserte porteføljeforetakene driver virksomhet i. 

c) De kvalifiserte porteføljeforetakenes juridiske form. 

d) En nærmere beskrivelse av hvordan de kvalifiserte porteføljeforetakenes overskudd fordeles. 

2. Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c) ii) og iii) i forordning (EU) nr. 346/2013 skal minst omfatte 

opplysninger om investeringsprofilen til de andre kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap og opplysningene framlagt av 

det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap i samsvar med nr. 1. 

3. Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c) iv) i forordning (EU) nr. 346/2013 skal minst omfatte opplysninger om 

hvilke typer eiendeler det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap investerer i. 

4. Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c) v) i forordning (EU) nr. 346/2013 skal minst omfatte opplysninger om 

hvorvidt teknikkene omfatter egenkapitalinstrumenter, egenkapitallignende instrumenter, verdipapiriserte eller ikke-verdi-

papiriserte gjeldsinstrumenter, lån med eller uten sikkerhet eller noen annen form for kapitalinteresse i kvalifiserte portefølje-

foretak. 

5. Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c) vi) i forordning (EU) nr. 346/2013 skal minst omfatte opplysninger om 

hvorvidt investeringsstrategien til det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap omfatter eventuelle investerings-

begrensninger med hensyn til sektorer, virksomheter, geografiske områder, prosentandeler eller grenser for investeringene eller 

andre begrensninger. 

Artikkel 9 

Opplysninger om positive sosiale virkninger 

1. Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 346/2013 skal spesifisere hvilke produkter og 

tjenester som skal leveres av de kvalifiserte porteføljeforetakene som det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap 

investerer i.  
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2. Dersom opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 346/2013 omfatter opplysninger om 

prognoser for positive sosiale virkninger, skal de beskrive forutsetningene som disse prognosene er beregnet på grunnlag av. 

3. Dersom opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 346/2013 omfatter opplysninger om 

tidligere resultater når det gjelder positive sosiale virkninger, skal opplysningene omfatte en kopi av den siste årsrapporten eller 

et sammendrag av relevante opplysninger fra årsrapporten nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 346/2013. 

Artikkel 10 

Opplysninger om metodene som brukes for å måle sosiale virkninger 

Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) nr. 346/2013 skal minst omfatte følgende: 

a) En erklæring om hvorvidt de sosiale virkningene måles på grunnlag av interne metoder eller andre allment anerkjente 

metoder. 

b) En beskrivelse av de viktigste trekkene ved metodene, herunder utvelgelseskriterier og relevante indikatorer som brukes for 

å måle sosiale virkninger. 

Artikkel 11 

Beskrivelse av ikke-kvalifiserte eiendeler 

Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav f) i forordning (EU) nr. 346/2013 skal minst omfatte en beskrivelse av 

følgende: 

a) Investeringsteknikker og gjeldende investeringsbegrensninger. 

b) Den eller de sektorene de ikke-kvalifiserte porteføljeforetakene driver virksomhet i. 

c) Det geografiske området de ikke-kvalifiserte porteføljeforetakene driver virksomhet i. 

d) Kriteriene som skal brukes ved valg av type eiendeler. 

Artikkel 12 

Opplysninger om støttetjenester 

Opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav l) i forordning (EU) nr. 346/2013 skal minst omfatte følgende: 

a) En beskrivelse av typene forretningsstøttetjenester og annen støttevirksomhet. 

b) Opplysninger om hvorvidt forretningsstøttetjenestene og annen støttevirksomhet ytes av tredjeparter. 

Artikkel 13 

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. desember 2019. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/820 

av 4. februar 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med hensyn til  

interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venture-

kapitalfond(1), særlig artikkel 9 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre effektiv kontroll og håndtering av interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond er det viktig 

å angi de situasjonene der interessekonflikter vil kunne oppstå. 

2) Når det gjelder kvalifiserte venturekapitalfond, vil typene interessekonflikter variere avhengig av de berørte personenes 

rolle, interesser og insentiver. For å gjøre det lettere å identifisere interessekonflikter i denne sammenheng er det 

nødvendig å utarbeide en liste over situasjoner som anses å medføre interessekonflikter. Denne listen bør være 

tilstrekkelig vidtfavnende til å dekke alle typer interessekonflikter som kan oppstå på området europeiske 

venturekapitalfond. Derfor bør typene interessekonflikter omfatte situasjoner der det er utsikt til finansiell gevinst eller 

til å unngå et finansielt tap, eller der det er gitt stimuleringstiltak på en måte som fremmer særlige interesser på 

bekostning av interessene til det kvalifiserte venturekapitalfondet eller dets investorer. 

3) Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond bør vedta framgangsmåter og tiltak for å sikre at personer som deltar i slik 

forretningsvirksomhet, utøver denne virksomheten i de kvalifiserte venturekapitalfondenes og deres investorers 

interesse. For å oppnå et harmonisert nivå for investorvern i Unionen og for å gjøre det mulig for disse forvalterne å 

vedta og følge en enhetlig og effektiv praksis for å forebygge, overvåke og håndtere interessekonflikter bør deres 

retningslinjer for interessekonflikter omfatte et minsteantall av tiltak. For å unngå unødvendige administrative byrder og 

samtidig sikre et hensiktsmessig nivå for investorvern bør retningslinjene for interessekonflikter være tilpasset arten, 

omfanget og kompleksiteten av forvalternes virksomhet. 

4) Framgangsmåtene og tiltakene fastsatt i retningslinjene for interessekonflikter vil muligens ikke være tilstrekkelige til å 

verne interessene til de kvalifiserte venturekapitalfondene og deres investorer; i så fall bør forvalterne av kvalifiserte 

venturekapitalfond treffe ytterligere nødvendige tiltak for å beskytte disse interessene. Tiltakene bør omfatte plikt til å 

underrette den øverste ledelsen eller et annet behørig internt organ i det kvalifiserte venturekapitalfondet og til å treffe 

nødvendige beslutninger eller tiltak for å handle i det kvalifiserte venturekapitalfondets og dets investorers interesse. 

5) Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond kan være aktive i ledelsen av selskapene som de kvalifiserte 

venturekapitalfondene investerer i. For å unngå interessekonflikter og for å sikre at disse forvalternes stemmeretter 

utøves til fordel for både de berørte kvalifiserte venturekapitalfondene og deres investorer, er det nødvendig å fastsette 

detaljerte krav med hensyn til utøvelsen av disse stemmerettene. For å sikre et tilstrekkelig nivå for investorvern bør 

forvalterne av kvalifiserte venturekapitalfond utarbeide egnede og effektive strategier i denne forbindelse og på 

anmodning framlegge et sammendrag av disse strategiene og de tiltakene de har truffet.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 22.5.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venturekapitalfond (EUT L 115 av 25.4.2013, 

s. 1). 
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6) For å sikre at framleggingen av opplysninger om interessekonflikter blir effektiv, bør opplysningene oppdateres 

regelmessig. Med tanke på de iboende risikoene ved å bruke et nettsted som verktøy for å opplyse om interessekonflikter er 

det nødvendig å fastsette kriterier for offentliggjøring av slike opplysninger på et nettsted. 

7) For å gjøre det mulig for forvalterne av kvalifiserte venturekapitalfond å tilpasse seg de nye kravene bør datoen for 

anvendelse av denne forordning utsettes med seks måneder. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ulike typer interessekonflikter 

Ved anvendelsen av artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 345/2013 menes med ulike typer interessekonflikter situasjoner der en 

forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond, en person som faktisk utøver denne forvalterens virksomhet, en ansatt eller enhver 

person som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres av forvalteren, av et annet kvalifisert venturekapitalfond eller 

en innretning for kollektiv investering, herunder en innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS), som 

forvaltes av den samme forvalteren, eller de som investerer i disse, 

a) med sannsynlighet vil få en finansiell gevinst eller unngå et finansielt tap på bekostning av det kvalifiserte venture-

kapitalfondet eller dets investorer, 

b) har en annen interesse i resultatet av en tjeneste som er ytt eller en virksomhet som er utøvd for det kvalifiserte venture-

kapitalfondet eller dets investorer, enn det kvalifiserte venturekapitalfondet eller dets investorer, 

c) har en annen interesse i resultatet av en transaksjon som er utført på vegne av det kvalifiserte venturekapitalfondet eller dets 

investorer, enn det kvalifiserte venturekapitalfondet eller dets investorer, 

d) har en finansiell eller annen grunn til å 

— sette interessene til en investor, en investorgruppe eller en annen innretning for kollektiv investering, herunder en 

UCITS, over interessene til det kvalifiserte venturekapitalfondet eller dets investorer, 

— sette interessene til én investor i det kvalifiserte venturekapitalfondet over interessene til en annen investor eller 

investorgruppe i det samme fondet, 

e) utøver samme type virksomhet for det kvalifiserte venturekapitalfondet, en annen innretning for kollektiv investering, 

herunder en UCITS, eller en investor, 

f) betaler eller blir betalt gebyrer eller provisjoner eller gir eller mottar andre naturalytelser enn dem som er fastsatt i artikkel 

24 nr. 1 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013(2), 

g) påvirker og har en personlig interesse av å påvirke utviklingen av et kvalifisert porteføljeforetak til ulempe for det 

kvalifiserte venturekapitalfondet eller dets investorer eller på bekostning av oppnåelsen av målene som er satt for det 

kvalifiserte venturekapitalfondet. 

Artikkel 2 

Retningslinjer for interessekonflikter 

1. En forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond skal innføre, gjennomføre og opprettholde skriftlige retningslinjer for 

interessekonflikter som svarer til forvalterens størrelse og organisasjonsstruktur og arten, omfanget og kompleksiteten av 

forvalterens virksomhet. 

2. Retningslinjene for interessekonflikter som nevnt i nr. 1 skal i tråd med artikkel 1 angi hvilke omstendigheter som kan 

medføre en interessekonflikt, og skal fastsette hvilke tiltak som skal treffes og hvilke framgangsmåter som løpende skal følges.  

  

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU 

når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn (EUT L 83 av 22.3.2013, s. 1). 
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Artikkel 3 

Framgangsmåter og tiltak for å forebygge, håndtere og overvåke interessekonflikter 

Tiltakene som skal treffes og framgangsmåtene som skal følges, som nevnt i artikkel 2 nr. 2, skal minst omfatte følgende trinn: 

a) Forbud mot å utveksle opplysninger mellom personene og enhetene nevnt i artikkel 1 dersom slik utveksling av 

opplysninger kan føre til eller fremme en interessekonflikt. 

b) Atskillelse av tilsynet med de personene eller enhetene nevnt i artikkel 1 som kan ha motstridende interesser. 

c) Oppheving av forbindelsen mellom eller avhengigheten av godtgjøringen til personene eller enhetene nevnt i artikkel 1 som 

hovedsakelig deltar i én virksomhet, og godtgjøringen til eller inntektene generert av personer eller enheter som 

hovedsakelig deltar i en annen virksomhet, dersom en interessekonflikt kan komme til å oppstå i tilknytning til disse 

virksomhetene. 

d) Tiltak for å forhindre at personene eller enhetene nevnt i artikkel 1 øver utilbørlig innflytelse over forvaltningen av det 

kvalifiserte venturekapitalfondet. 

e) Tiltak for å forhindre at personene eller enhetene nevnt i artikkel 1 deltar i noen form for virksomhet som kan føre til 

interessekonflikt, eller for å kontrollere slik deltakelse. 

Artikkel 4 

Håndtering av konsekvensene av interessekonflikter 

Dersom tiltakene og framgangsmåtene fastsatt i retningslinjene for interessekonflikter i henhold til artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 

ikke er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å forhindre risikoen for å skade interessene til det kvalifiserte venture-

kapitalfondet eller dets investorer, skal forvalterne av kvalifiserte venturekapitalfond treffe følgende tiltak: 

a) Straks underrette sin øverste ledelse eller et annet vedkommende internt organ, eventuelt den øverste ledelsen eller et annet 

vedkommende internt organ i det kvalifiserte venturekapitalfondet, om risikoen for at dette fondets eller dets investorers 

interesser kan bli skadet. 

b) Treffe enhver påkrevd beslutning og iverksette ethvert påkrevd tiltak for å sikre at de handler i det kvalifiserte venture-

kapitalfondets eller dets investorers interesse. 

Artikkel 5 

Strategier for utøvelse av stemmeretter for å unngå interessekonflikter 

1. Forvalterne av kvalifiserte venturekapitalfond skal skriftlig utarbeide egnede og effektive strategier for å fastsette når og 

hvordan stemmeretter i det kvalifiserte venturekapitalfondets portefølje skal utøves til fordel for både det berørte kvalifiserte 

venturekapitalfondet og dets investorer. 

2. Strategiene nevnt i nr. 1 skal fastsette hvilke tiltak som skal treffes og hvilke framgangsmåter som skal følges, og skal 

minst omfatte følgende trinn: 

a) Overvåke relevante foretakshendelser. 

b) Sikre at utøvelsen av stemmeretter er i samsvar med investeringsmålene og -retningslinjene for det kvalifiserte venture-

kapitalfondet. 

c) Forebygge og håndtere interessekonflikter som følger av utøvelsen av slike stemmeretter. 

3. Forvalterne av kvalifiserte venturekapitalfond skal på anmodning gi investorene en sammenfattende beskrivelse av 

strategiene nevnt i nr. 1 og 2 og nærmere opplysninger om tiltakene som treffes i henhold til disse strategiene.  
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Artikkel 6 

Opplysning om interessekonflikter 

1. Forvalterne av kvalifiserte venturekapitalfond skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 345/2013 på et varig medium som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(3) og 

skal holde disse opplysningene à jour. 

2. Forvalterne av kvalifiserte venturekapitalfond kan framlegge opplysningene nevnt i nr. 1 på et nettsted uten at disse 

opplysningene rettes til investoren personlig, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Investorene har blitt underrettet elektronisk om nettstedets adresse og hvor på nettstedet opplysningene finnes. 

b) Investorene har samtykket i å få disse opplysningene på et nettsted. 

c) Opplysningene er løpende tilgjengelige på dette nettstedet så lenge som det er rimelig å anta at investorene kan trenge å ha 

tilgang til dem. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra onsdag 11. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 4. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(3) 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). 



Nr. 84/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.12.2020 

 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1286/2014 

av 26. november 2014 

om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte  

investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

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

etter den ordinære regelverksprosessen, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ikke-profesjonelle investorer tilbys stadig oftere et bredt utvalg av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter 

for ikke-profesjonelle investorer (heretter kalt «PRIIP-er») når de overveier å foreta en investering. Noen av disse 

produktene tilbyr særskilte investeringsløsninger skreddersydd for ikke-profesjonelle investorer, er ofte kombinert med 

forsikringsdekning eller kan være kompliserte og vanskelige å forstå. Den informasjonen ikke-profesjonelle investorer får i 

dag om slike PRIIP-er, er ikke samordnet og hjelper ofte ikke de ikke-profesjonelle investorene å sammenligne forskjellige 

produkter eller å forstå deres særtrekk. Ikke-profesjonelle investorer har derfor ofte foretatt investeringer uten å forstå de 

risikoene og kostnadene som er forbundet med dette, og har iblant lidt uforutsette tap. 

2) Et viktig tiltak for å verne investorene og en forutsetning for å gjenoppbygge ikke-profesjonelle investorers tillit til 

finansmarkedet er å øke PRIIP-enes gjennomsiktighet, særlig etter finanskrisen. De første skrittene i denne retningen er 

allerede tatt på unionsplan med utviklingen av den ordningen med nøkkelinformasjon som ble innført ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(3). 

3) Forskjellige regler for PRIIP-er som varierer alt etter hvilken bransje som tilbyr PRIIP-ene, og forskjeller i nasjonal 

lovgivning på dette området skaper ulike konkurransevilkår for de forskjellige produktene og distribusjonskanalene og 

flere hindringer for det indre marked for finansielle tjenester og produkter. Medlemsstatene har allerede truffet 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 70 av 9.3.2013, s. 2. 

(2) EUT C 11 av 15.1.2013, s. 59. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
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forskjellige tiltak som ikke er samordnet, for å bøte på manglene ved investorvernet, og denne utviklingen vil 

sannsynligvis fortsette. Ulike tilnærmingsmåter når det gjelder informasjon om PRIIP-er, hindrer utviklingen av like 

konkurransevilkår for de forskjellige PRIIP-produsentene og dem som gir råd om eller selger disse produktene, og vrir 

dermed konkurransen og fører til ulike nivåer for investorvern i Unionen. Slike forskjeller utgjør en hindring for det 

indre markeds opprettelse og virkemåte. 

4) For å unngå forskjeller er det nødvendig å innføre ensartede regler for gjennomsiktighet på unionsplan som får 

anvendelse på alle deltakerne på PRIIP-markedet, og dermed bedre investorvernet. Det er nødvendig med en forordning 

for å sikre at det innføres en felles standard for disse dokumentene på en ensartet måte, slik at dokumentenes format og 

innhold kan harmoniseres. De reglene i en forordning som får direkte anvendelse, bør sikre at alle som gir råd om eller 

selger PRIIP-er, er underlagt ensartede krav når nøkkelinformasjonsdokumenter gjøres tilgjengelige for ikke-

profesjonelle investorer. Denne forordning berører ikke tilsynet med reklamedokumenter. Den berører heller ikke andre 

produktinngrepstiltak enn dem som henger sammen med forsikringsbaserte investeringsprodukter. 

5) Det er av avgjørende betydning å bedre informasjonen om PRIIP-er for å gjenoppbygge ikke-profesjonelle investorers 

tillit til finansmarkedene, men det er like viktig effektivt å regulere salgsprosessen for disse produktene. Denne 

forordning utfyller distribusjonstiltakene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1). Den utfyller også de 

tiltakene som gjelder distribusjon av forsikringsprodukter i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF(2). 

6) Denne forordning bør få anvendelse på alle produkter, uansett form og oppbygning, som bransjen for finansielle 

tjenester produserer for å gi ikke-profesjonelle investorer investeringsmuligheter, der det beløpet som skal tilbakebetales 

til en ikke-profesjonell investor, er gjenstand for svingninger på grunn av eksponering mot referanseverdier eller 

avkastningen av en eller flere eiendeler som den ikke-profesjonelle investoren ikke har kjøpt direkte. I denne forordning 

bør disse produktene kalles PRIIP-er, og de bør blant annet omfatte investeringsprodukter som investeringsfond, 

livsforsikringspoliser med et investeringselement, strukturerte produkter og strukturerte innskudd. Finansielle 

instrumenter som er utstedt av spesialforetak, og som er i samsvar med definisjonen av PRIIP-er, bør også omfattes av 

virkeområdet for denne forordning. Ingen av disse produktene utgjør en form for direkteinvestering som ved kjøp eller 

innehav av selve eiendelene. Produktene trer isteden inn mellom den ikke-profesjonelle investoren og markedene ved at 

eiendelene settes sammen eller pakkes for å oppnå andre eksponeringer, andre produktegenskaper eller andre 

kostnadsstrukturer enn ved direkte innehav. Slik pakking kan gjøre det mulig for ikke-profesjonelle investorer å benytte 

investeringsstrategier som ellers ville ha vært utilgjengelige eller upraktiske, men kan også kreve at flere opplysninger 

må gjøres tilgjengelige, særlig for å gi mulighet til å sammenligne forskjellige typer sammensatte investeringer. 

7) For å sikre at denne forordning får anvendelse bare på slike PRIIP-er, bør investeringsprodukter som ikke gir 

investeringsmuligheter, og innskudd som bare er eksponert for rentesatser, utelukkes fra denne forordnings 

virkeområde. Når det gjelder livsforsikringsprodukter, menes med «kapital» kapital som er investert på anmodning fra 

den ikke-profesjonelle investoren. Dessuten bør ethvert innskudd eller innskuddsbevis som gjelder tradisjonelle 

innskudd, med unntak av strukturerte innskudd som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 43 i direktiv 2014/65/EU, utelukkes 

fra denne forordnings virkeområde. Eiendeler som innehas direkte, som foretaksaksjer eller statsobligasjoner, er ikke 

PRIIP-er og bør derfor utelukkes fra denne forordnings virkeområde. Investeringsfond som er forbeholdt institusjonelle 

investorer, utelukkes fra denne forordnings virkeområde ettersom de ikke selges til ikke-profesjonelle investorer. Private 

pensjonsprodukter og tjenestepensjonsprodukter som i henhold til nasjonal rett er anerkjent å ha som hovedformål å gi 

investoren en pensjonsinntekt, bør utelukkes fra denne forordnings virkeområde i betraktning av sine særlige egenskaper 

og formål, mens andre individuelle forsikrings- eller spareprodukter som gir investeringsmuligheter, bør omfattes av 

denne forordning.  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsformidling (EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3). 
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8) Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett til å regulere tilgjengeliggjøringen av nøkkelinformasjon om 

produkter som faller utenfor dens virkeområde. I samsvar med sitt forbrukervernmandat i henhold til artikkel 9 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.1094/2010(2) 

og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3) bør den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet) («EBA»), den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og 

tjenestepensjoner) («EIOPA») og den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet) («ESMA»), som er opprettet ved disse forordningene, (heretter kalt «de europeiske tilsynsmyndighetene»), 

overvåke produkter som er utelukket fra denne forordnings virkeområde, og bør ved behov utstede retningslinjer for 

hvordan eventuelle problemer skal behandles. Det bør tas hensyn til slike retningslinjer i den gjennomgåelsen som skal 

foretas fire år etter at denne forordning har trådt i kraft, om en eventuell utvidelse av virkeområdet og oppheving av 

visse unntak. 

9) For å klargjøre forholdet mellom forpliktelsene fastsatt i denne forordning og forpliktelsene fastsatt i andre rettsakter der 

det kreves at informasjon skal gjøres tilgjengelig for investorer, herunder, men ikke begrenset til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/71/EF(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(5), er det nødvendig å fastsette at disse 

rettsaktene fortsatt får anvendelse i tillegg til denne forordning. 

10) For å sikre et systematisk og effektivt tilsyn med oppfyllelsen av kravene i denne forordning bør medlemsstatene utpeke 

de vedkommende myndighetene som skal ha ansvar for dette tilsynet. I mange tilfeller er vedkommende myndigheter 

allerede utpekt til å føre tilsyn med andre forpliktelser som påhviler produsenter og selgere av samt rådgivere for PRIIP-

er, i henhold til andre bestemmelser i nasjonal rett og i unionsretten. 

11) Vedkommende myndigheter bør på anmodning, også på forhånd, gis alle de opplysningene som er nødvendige for å 

kontrollere innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentene, for å vurdere overholdelsen av denne forordning og sikre 

vernet av kunder og investorer på finansmarkedene. 

12) PRIIP-produsenter som f.eks. fondsforvaltere, forsikringsforetak, kredittinstitusjoner og verdipapirforetak bør utarbeide 

nøkkelinformasjonsdokumentet for de PRIIP-ene de produserer, ettersom de kjenner produktene best. De bør også være 

ansvarlige for at nøkkelinformasjonsdokumentet er riktig. Nøkkelinformasjonsdokumentet bør utarbeides av PRIIP-

produsenten før produktet kan selges til ikke-profesjonelle investorer. Dersom et produkt ikke selges til ikke-

profesjonelle investorer, bør det imidlertid ikke være en plikt til å utarbeide et nøkkelinformasjonsdokument, og dersom 

det er upraktisk for PRIIP-produsenten å utarbeide nøkkelinformasjonsdokumentet, bør det være mulig å delegere 

oppgaven til andre. De forpliktelsene i henhold til denne forordning som er fastsatt i bestemmelsene om utarbeiding og 

reglene for gjennomgåelse av nøkkelinformasjonsdokumentet, bør få anvendelse bare på PRIIP-produsenten og bør 

fortsatt få anvendelse så lenge det handles med PRIIP-et på annenhåndsmarkedene. For å sikre omfattende spredning av 

og tilgang til nøkkelinformasjonsdokumenter bør det i denne forordning fastsettes at PRIIP-produsenten skal 

offentliggjøre nøkkelinformasjonsdokumentene på sitt nettsted. 

13) For å dekke ikke-profesjonelle investorers behov er det nødvendig å sikre at opplysningene om PRIIP-er er korrekte, 

redelige, klare og ikke villedende for disse ikke-profesjonelle investorene. I denne forordning bør det derfor fastsettes 

felles standarder for utarbeiding av nøkkelinformasjonsdokumenter for å sikre at de er forståelige for alle ikke-

profesjonelle investorer. Ettersom mange ikke-profesjonelle investorer har problemer med å forstå finansterminologi, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til 

offentlig tegning eller opptas til notering (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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bør det legges særlig vekt på ordvalg og uttrykksmåte i dokumentet. Det bør også fastsettes regler for hvilket språk 

nøkkelinformasjonsdokumentet skal utarbeides på. Dessuten bør ikke-profesjonelle investorer kunne forstå selve 

nøkkelinformasjonsdokumentet uten at det vises til andre opplysninger som ikke gjelder markedsføringen. 

14) Ved utarbeiding av tekniske standarder for innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentet slik at det nøyaktig gjenspeiler 

produktets investeringsstrategi og mål i samsvar med denne forordning, bør de europeiske tilsynsmyndighetene sikre at 

PRIIP-produsenten bruker et klart og forståelig språk som er tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer, og at det i 

beskrivelsen av hvordan investeringsmålene nås, blant annet beskrivelsen av de finansielle instrumentene som anvendes, 

unngås finanssjargong og finansterminologi som ikke-profesjonelle investorer ikke umiddelbart forstår. 

15) Ikke-profesjonelle investorer bør gis de opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne treffe en informert 

investeringsbeslutning og sammenligne forskjellige PRIIP-er, men med mindre opplysningene er korte og konsise, er 

det en fare for at de ikke vil bruke dem. Nøkkelinformasjonsdokumentet bør derfor bare inneholde nøkkelinformasjon, 

særlig om produktets art og egenskaper, herunder om investoren kan tape kapital, produktets kostnader og risikoprofil 

samt relevante opplysninger om avkastning, og visse andre særlige opplysninger som kan være nødvendige for å forstå 

enkelte produkttypers egenskaper. 

16) Kalkulatorer for investeringsprodukter utvikles allerede på nasjonalt plan. For at disse kalkulatorene skal bli så nyttige 

som mulig for forbrukerne, bør de imidlertid omfatte de kostnadene og gebyrene som forskjellige PRIIP-produsenter 

krever, samt eventuelle ytterligere kostnader eller gebyrer som kreves av formidlere eller andre aktører i investe-

ringskjeden, og som PRIIP-produsentene ikke allerede har inkludert. Kommisjonen bør rapportere om hvorvidt disse 

verktøyene er tilgjengelige på internett i hver medlemsstat, og hvorvidt de gir mulighet for en pålitelig og nøyaktig 

beregning av de samlede kostnadene og gebyrene for alle produkter som omfattes av denne forordnings virkeområde. 

17) Nøkkelinformasjonsdokumentet bør utformes i et standardisert format som gjør det mulig for ikke-profesjonelle 

investorer å sammenligne forskjellige PRIIP-er, ettersom forbrukernes atferd og forutsetninger gjør at opplysningenes 

format, presentasjon og innhold må tilpasses nøye for at forståelsen og bruken av opplysningene skal bli best mulig. I 

alle dokumenter bør disse opplysningene og deres overskrifter ha samme rekkefølge. Dessuten bør nærmere 

opplysninger som skal inngå i nøkkelinformasjonsdokumentet for forskjellige PRIIP-er, og presentasjonen av disse 

opplysningene harmoniseres ytterligere gjennom tekniske reguleringsstandarder som tar hensyn til tilgjengelig og 

pågående forskning om forbrukeratferd, herunder resultater av undersøkelser av hvor hensiktsmessige ulike måter å 

presentere informasjon for forbrukerne på er. Dessuten gir noen PRIIP-er ikke-profesjonelle investorer mulighet til å 

velge mellom flere underliggende investeringer, f.eks. interne fond som innehas av forsikringsforetak. Det bør tas 

hensyn til disse produktene når formatet utarbeides. 

18) Ettersom noen av de investeringsproduktene som omfattes av denne forordning, ikke er enkle og kan være vanskelige 

for ikke-profesjonelle investorer å forstå, bør nøkkelinformasjonsdokumentet, der det er relevant, inneholde en advarsel 

til ikke-profesjonelle investorer om dette. Et produkt bør anses for ikke å være enkelt og som vanskelig å forstå særlig 

dersom det investeres i underliggende eiendeler som ikke-profesjonelle investorer ikke vanligvis investerer i, dersom det 

benyttes en rekke forskjellige mekanismer for å beregne investeringens endelige avkastning, noe som øker risikoen for 

misforståelser fra den ikke-profesjonelle investorens side, eller dersom investeringens avkastning utnytter den ikke-

profesjonelle investorens atferdsmønster, f.eks. en lokkerente som følges av en mye høyere flytende rente knyttet til 

visse vilkår, eller en iterativ formel. 

19) Ikke-profesjonelle investorer har stadig oftere andre mål for sine økonomiske investeringer ved siden av økonomisk 

avkastning, som sosiale eller miljømessige mål. Det kan imidlertid være vanskelig å sammenligne eller finne 

opplysninger om de sosiale eller miljømessige resultatene PRIIP-produsenten søker å oppnå. Den forventede bærekraftige 

miljømessige og sosiale utviklingen innenfor finansielle investeringer samt anvendelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 346/2013(1) kan derfor gjøre det mulig å integrere disse aspektene på en bedre måte og fremme 

dem i unionsretten. Det finnes imidlertid ingen fastsatte kriterier eller noen formell framgangsmåte for på en objektiv 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EUT L 115 av 

25.4.2013, s. 18). 
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måte å kontrollere slike sosiale eller miljømessige kriterier, slik det allerede er tilfellet i næringsmiddelsektoren. Det er 

derfor ønskelig at Kommisjonen i forbindelse med gjennomgåelsen av denne forordning grundig vurderer utviklingen 

innenfor sosiale og miljømessige investeringsprodukter og resultatene av gjennomgåelsen av forordning (EU)  

nr. 346/2013. 

20) Nøkkelinformasjonsdokumentet bør kunne skjelnes tydelig og holdes atskilt fra alt markedsføringsmateriell. 

21) For å sikre at opplysningene i nøkkelinformasjonsdokumentet er pålitelige, bør det kreves at PRIIP-produsenter holder 

nøkkelinformasjonsdokumentet oppdatert. Derfor er det nødvendig at det i de tekniske reguleringsstandardene som 

vedtas av Kommisjonen, fastsettes nærmere regler for vilkårene for og hyppigheten av gjennomgåelsen av opplys-

ningene og for endring av nøkkelinformasjonsdokumentet. 

22) Nøkkelinformasjonsdokumentene danner grunnlaget for ikke-profesjonelle investorers investeringsbeslutninger. PRIIP-

produsenter har derfor et betydelig ansvar overfor ikke-profesjonelle investorer for å sikre at dokumentene ikke er 

villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av PRIIP-ets avtaledokumenter. Det er derfor viktig å 

sikre at ikke-profesjonelle investorer har en effektiv rett til å kreve erstatning. Det bør også sikres at alle ikke-

profesjonelle investorer i Unionen har samme rett til å søke erstatning for skader som følge av manglende overholdelse 

av denne forordning. Regler for PRIIP-produsenters erstatningsansvar bør derfor harmoniseres. Ikke-profesjonelle 

investorer bør kunne holde PRIIP-produsenten ansvarlig for en overtredelse av denne forordning dersom skaden skyldes 

at den ikke-profesjonelle investoren har stolt på et nøkkelinformasjonsdokument som ikke er i samsvar med dokumenter 

som forelå før avtaleinngåelsen, eller avtaledokumenter, begge deler under PRIIP-produsentens kontroll, eller er 

villedende eller unøyaktig. 

23) Spørsmål om PRIIP-produsenters erstatningsansvar som ikke er omfattet av denne forordning, bør underlegges 

gjeldende nasjonal rett. Relevante bestemmelser om internasjonal domsmyndighet bør ligge til grunn for valget av 

vedkommende domstol som skal avgjøre et erstatningskrav som er fremmet av en ikke-profesjonell investor. 

24) Ved denne forordning innføres det ikke noe pass som tillater salg eller markedsføring på tvers av landegrensene av 

PRIIP-er til ikke-profesjonelle investorer, og eventuelle eksisterende passordninger for salg eller markedsføring av 

PRIIP-er på tvers av landegrensene endres ikke. Ved denne forordning endres ikke ansvarsfordelingen mellom 

eksisterende vedkommende myndigheter for de eksisterende passordningene. De vedkommende myndighetene som 

medlemsstatene utpeker med henblikk på denne forordning, bør derfor samsvare med vedkommende myndigheter for 

markedsføring av PRIIP-er innenfor rammen av et eventuelt eksisterende pass. Vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten der PRIIP-et markedsføres, bør ha ansvar for tilsynet med markedsføringen av det aktuelle PRIIP-et. 

Vedkommende myndighet i den medlemsstaten der produktet markedsføres, bør alltid ha rett til å suspendere 

markedsføringen av et PRIIP på sitt territorium i tilfelle av manglende overholdelse av denne forordning. 

25) EIOPAs og de relevante vedkommende myndighetenes myndighet bør suppleres med en klar ordning for å forby eller 

begrense markedsføring, distribusjon og salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter som vekker alvorlig 

bekymring for investorvernet, finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller stabiliteten i hele eller deler av 

finanssystemet, i kombinasjon med hensiktsmessige samordnings- og beredskapsfullmakter til EIOPA. Denne 

myndighet bør også gjenspeile den myndighet ESMA og EBA er gitt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 600/2014(1) for å sikre at slike inngrepstiltak kan anvendes på alle investeringsprodukter uavhengig av deres 

juridiske form. For at vedkommende myndigheter, og i unntakstilfeller EIOPA, skal kunne utøve slik myndighet, bør et 

antall særlige vilkår være oppfylt. Når disse vilkårene er oppfylt, bør vedkommende myndighet, eller i unntakstilfeller 

EIOPA, kunne innføre et forbud eller en begrensning av forsiktighetshensyn før et forsikringsbasert investeringsprodukt 

markedsføres, distribueres eller selges til investorer. Den myndighet som er gitt, innebærer ikke noe krav om å innføre 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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eller søke om godkjenning eller lisens hos vedkommende myndigheter eller EIOPA for et produkt, og fritar ikke 

produsenten av et forsikringsbasert investeringsprodukt for ansvaret for å oppfylle alle relevante krav i denne 

forordning. Dessuten bør denne myndighet anvendes bare i offentlighetens interesse, og den bør ikke medføre 

erstatningsansvar for vedkommende myndigheter. 

26) For at ikke-profesjonelle investorer skal kunne treffe en informert investeringsbeslutning, bør personer som gir råd om 

eller selger PRIIP-er, pålegges å gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig i god tid før en transaksjon 

gjennomføres. Dette kravet bør gjelde uansett hvor eller hvordan transaksjonen skjer. Dersom transaksjonen skjer ved 

hjelp av fjernkommunikasjonsmidler, kan nøkkelinformasjonsdokumentet imidlertid gjøres tilgjengelig umiddelbart 

etter at transaksjonen er gjennomført, forutsatt at det ikke er mulig å gjøre dokumentet tilgjengelig på forhånd, og at den 

ikke-profesjonelle investoren samtykker. Personer som gir råd om eller selger PRIIP-er, omfatter både formidlere og 

PRIIP-produsentene selv dersom PRIIP-produsentene velger å gi råd om eller selge PRIIP-ene direkte til ikke-

profesjonelle investorer. Denne forordning berører ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF(1) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF(2). 

27) Det bør fastsettes ensartede regler som gir personer som gir råd om eller selger PRIIP-er, en viss valgmulighet når det 

gjelder hvilket medium som benyttes for å gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig for ikke-profesjonelle 

investorer, slik at det er mulig å benytte elektronisk kommunikasjon når det er hensiktsmessig ut fra omstendighetene 

ved transaksjonen. Den ikke-profesjonelle investoren bør imidlertid ha mulighet til å få dokumentet på papir. For å sikre 

forbrukeres tilgang til informasjon bør nøkkelinformasjonsdokumentet alltid være kostnadsfritt. 

28) For å sørge for at ikke-profesjonelle investorer har tillit til PRIIP-er og til finansmarkedene generelt, bør det fastsettes 

krav om hensiktsmessige interne framgangsmåter som sikrer at de ikke-profesjonelle investorene får et fyllestgjørende 

svar fra PRIIP-produsenter på klager. 

29) Ettersom nøkkelinformasjonsdokumentene for PRIIP-er bør utarbeides av enheter innenfor finansmarkedenes bank-, 

forsikrings-, verdipapir- og fondssektor, er det svært viktig å sikre et smidig samarbeid mellom de forskjellige 

myndighetene som fører tilsyn med PRIIP-produsenter og personer som gir råd om eller selger PRIIP-er, slik at de har 

en felles tilnærmingsmåte ved anvendelsen av denne forordning. 

30) I samsvar med kommisjonsmeldingen av 8. desember 2010 med tittelen «Reinforcing sanctioning regimes in the 

financial services sector» og for å sikre at kravene i denne forordning oppfylles, er det viktig at medlemsstatene treffer 

nødvendige tiltak for å sikre at overtredelser av denne forordning underlegges hensiktsmessige administrative 

sanksjoner og tiltak. For å sikre at sanksjonene har en avskrekkende virkning, og for å styrke vernet av investorer ved å 

advare dem mot PRIIP-er som markedsføres i strid med denne forordning, bør sanksjoner og tiltak normalt 

offentliggjøres, unntatt under visse klart definerte omstendigheter. 

31) Selv om medlemsstatene kan fastsette regler for så vel administrative som strafferettslige sanksjoner for de samme 

overtredelsene, bør de ikke være forpliktet til å fastsette regler for administrative sanksjoner for overtredelser av denne 

forordning som 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 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig 

elektronisk handel, i det indre marked («Direktivet om elektronisk handel») (EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. september 2002 om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar, og om endring av 

rådsdirektiv 90/619/EØF og av direktiv 97/7/EF og 98/27/EF (EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16). 
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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 straffeforfølgning. 

32)  For å nå målene i denne forordning bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte delegeres til Kommisjonen når det gjelder fastsettelse av nærmere opplysninger om 

framgangsmåtene for å fastslå om et PRIIP har særskilte miljømessige eller sosiale mål, og vilkårene for EIOPAs og 

vedkommende myndigheters utøvelse av sin inngrepsmyndighet. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid. 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. 

33) Kommisjonen bør vedta utkast til tekniske reguleringsstandarder som utarbeides av de europeiske tilsynsmyndighetene 

gjennom Felleskomiteen, om presentasjonen av og innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentet, nøkkelinformasjons-

dokumentets standardiserte format, metoden som skal benyttes for å angi risiko og avkastning og kostnadsberegning, 

samt vilkårene og laveste hyppighet for gjennomgåelse av opplysningene i nøkkelinformasjonsdokumentet og vilkårene 

for å oppfylle kravet om at nøkkelinformasjonsdokumentet skal gjøres tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer i 

samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) 

nr. 1095/2010. Kommisjonen bør utfylle de europeiske tilsynsmyndighetenes tekniske arbeid ved å foreta forbruker-

undersøkelser av presentasjonen av det nøkkelinformasjonsdokumentet som de europeiske tilsynsmyndighetene har 

foreslått. 

34) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) får anvendelse på den behandlingen av personopplysninger som skjer i 

medlemsstatene innenfor rammen av denne forordning og under tilsyn av vedkommende myndigheter. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2) får anvendelse på den behandlingen av personopplysninger 

som foretas av de europeiske tilsynsmyndighetene i henhold til denne forordning og under tilsyn av EUs datatilsyn. 

Enhver behandling av personopplysninger som foretas innenfor rammen av denne forordning, f.eks. vedkommende 

myndigheters utveksling eller overføring av personopplysninger, bør skje i samsvar med direktiv 95/46/EF, og de 

europeiske tilsynsmyndighetenes utveksling eller overføring av opplysninger bør skje i samsvar med forordning (EF)  

nr. 45/2001. 

35) Selv om innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er) utgjør investeringsprodukter som 

definert i denne forordning, innebærer de nylig fastsatte kravene om nøkkelinformasjon til investorer i henhold til 

direktiv 2009/65/EF at det vil være forholdsmessig å fastsette en overgangsperiode for slike UCITS-er på fem år etter 

denne forordnings ikrafttredelse, der de ikke vil være omfattet av denne forordning. Etter utløpet av overgangsperioden, 

og dersom den ikke forlenges, bør UCITS-er omfattes av denne forordning. Denne overgangsperioden bør også gjelde 

for forvaltningsselskaper, investeringsselskaper og personer som gir råd om eller selger andeler i fond som ikke er 

UCITS-er, når en medlemsstat anvender regler for nøkkelinformasjonsdokumentets format og innhold i henhold til 

artikkel 78–81 i direktiv 2009/65/EF på slike fond. 

36) Denne forordning bør gjennomgås fire år etter at den har trådt i kraft, for å ta hensyn til markedsutviklingen, f.eks. 

framveksten av nye typer PRIIP-er, samt utviklingen på andre områder innenfor unionsretten og medlemsstatenes 

erfaringer. Gjennomgåelsen bør også omfatte en vurdering av gjennomførbarheten av samt kostnadene og eventuelle 

fordeler ved å innføre et merke for sosiale og miljømessige investeringer. Dessuten bør gjennomgåelsen omfatte en 

vurdering av om de tiltakene som er innført, har bedret den gjennomsnittlige ikke-profesjonelle investorens forståelse av 

PRIIP-er og PRIIP-enes sammenlignbarhet. Det bør også vurderes om overgangsperioden for UCITS-er eller visse fond 

som ikke er UCITS-er, bør forlenges, eller om andre muligheter for behandling av slike fond kan vurderes. Dessuten bør 

det i forbindelse med gjennomgåelsen vurderes om unntaket av produkter fra denne forordnings virkeområde bør 

opprettholdes, på bakgrunn av behovet for forsvarlige standarder for forbrukervern, herunder sammenligninger mellom 

finansielle produkter. Som en del av gjennomgåelsen bør Kommisjonen gjennomføre en markedsundersøkelse for å 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1). 
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fastslå om det finnes nettbaserte beregningsverktøyer på markedet som gjør det mulig for ikke-profesjonelle investorer å 

beregne de samlede kostnadene og gebyrene for PRIIP-er, og om disse verktøyene er kostnadsfrie. På grunnlag av 

gjennomgåelsen bør Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med et 

forslag til regelverk. 

37)  I betraktning av EIOPAs pågående arbeid med produktinformasjonskrav for private pensjonsprodukter, og idet det tas 

hensyn til disse produktenes særtrekk, bør Kommisjonen innen fire år etter denne forordnings ikrafttredelse vurdere om 

pensjonsprodukter som i henhold til nasjonal rett er anerkjent å ha som hovedformål å gi investoren en pensjonsinntekt, 

og som gir investoren rett til visse fordeler, fortsatt skal være utelukket fra denne forordnings virkeområde. I forbindelse 

med sin vurdering bør Kommisjonen overveie om denne forordning er det beste regelverkstiltaket for å sikre 

informasjon om pensjonsprodukter, eller om andre informasjonstiltak vil være mer hensiktsmessige. 

38) For å gi PRIIP-produsenter og andre personer som gir råd om eller selger PRIIP-er, tilstrekkelig tid til å forberede seg på 

å anvende denne forordning i praksis, bør forordningen først få anvendelse to år etter at den har trådt i kraft. 

39) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. 

40) Ettersom målene for denne forordning, som er å bedre vernet av ikke-profesjonelle investorer og øke ikke-profesjonelle 

investorers tillit til PRIIP-er, herunder når disse produktene selges på tvers av landegrensene, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i 

samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene. 

41) EUs datatilsyn har blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og har avgitt uttalelse(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

I denne forordning fastsettes ensartede regler for formatet for og innholdet i det nøkkelinformasjonsdokumentet som skal 

utarbeides av PRIIP-produsenter, og for tilgjengeliggjøringen av nøkkelinformasjonsdokumentet for ikke-profesjonelle 

investorer for å gjøre det mulig for ikke-profesjonelle investorer å forstå og sammenligne PRIIP-ers viktigste egenskaper og 

risikoer. 

Artikkel 2 

1. Denne forordning får anvendelse på PRIIP-produsenter og personer som gir råd om eller selger PRIIP-er. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende produkter: 

a) Skadeforsikringsprodukter som oppført i vedlegg I til direktiv 2009/138/EF. 

b) Livsforsikringsavtaler der ytelsene i henhold til avtalen bare utbetales ved dødsfall eller ved uførhet som følge av skade, 

sykdom eller invaliditet.  

  

(1) EUT C 100 av 6.4.2013, s. 12. 



Nr. 84/234 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.12.2020 

 

 

c) Innskudd som ikke er strukturerte innskudd som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 43 i direktiv 2014/65/EU. 

d) Verdipapirer som nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b)–g), i) og j) i direktiv 2003/71/EF. 

e) Pensjonsprodukter som i henhold til nasjonal rett er anerkjent å ha som hovedformål å gi investoren en pensjonsinntekt, og 

som gir investoren rett til visse ytelser. 

f) Offisielt anerkjente tjenestepensjonsordninger som omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/41/EF(1) eller direktiv 2009/138/EF. 

g) Individuelle pensjonsprodukter der det i henhold til nasjonal rett kreves et økonomisk bidrag fra arbeidsgiveren, og der 

arbeidsgiveren eller arbeidstakeren ikke kan velge pensjonsprodukt eller tilbyder av pensjonsprodukt. 

Artikkel 3 

1. Dersom PRIIP-produsenter som omfattes av denne forordning, også omfattes av direktiv 2003/71/EF, får både denne 

forordning og direktiv 2003/71/EF anvendelse. 

2. Dersom PRIIP-produsenter som omfattes av denne forordning, også omfattes av direktiv 2009/138/EF, får både denne 

forordning og direktiv 2009/138/EF anvendelse. 

Artikkel 4 

I denne forordning menes med 

1) «sammensatt investeringsprodukt for ikke-profesjonelle investorer» eller «PRIP» en investering, herunder instrumenter som 

er utstedt av spesialforetak som definert i artikkel 13 nr. 26 i direktiv 2009/138/EF eller spesialforetak for verdipapirisering 

som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav an) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(2), der det beløpet som skal 

tilbakebetales til investoren, uavhengig av investeringens juridiske form, er gjenstand for svingninger på grunn av 

eksponering mot referanseverdier eller avkastningen av en eller flere eiendeler som den ikke-profesjonelle investoren ikke 

har kjøpt direkte, 

2) «forsikringsbasert investeringsprodukt» et forsikringsprodukt som har en verdi ved utløp eller en gjenkjøpsverdi, og der 

denne utløpsverdien eller gjenkjøpsverdien helt eller delvis er direkte eller indirekte eksponert mot markedssvingninger, 

3) «sammensatt og forsikringsbasert investeringsprodukt for ikke-profesjonelle investorer» eller «PRIIP» et produkt som er ett 

eller begge av følgende: 

a) et PRIP, 

b) et forsikringsbasert investeringsprodukt, 

4) «produsent av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer» eller «PRIIP-

produsent» 

a)  enhver enhet som produserer PRIIP-er, 

b) enhver enhet som endrer et eksisterende PRIIP, herunder, men ikke begrenset til, ved å endre dets risiko- og 

avkastningsprofil eller kostnadene forbundet med en investering i et PRIIP, 

5) «person som selger et PRIIP» en person som tilbyr eller inngår avtale om PRIIP-er med en ikke-profesjonell investor,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (EUT L 235 av 

23.9.2003, s. 10). 

(2) 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). 
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6) «ikke-profesjonell investor» 

a) en ikke-profesjonell kunde som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 11 i direktiv 2014/65/EU, 

b) en kunde som omhandlet i direktiv 2002/92/EF dersom kunden ikke kan regnes som profesjonell kunde som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 10 i direktiv 2014/65/EU, 

7) «varig medium» et varig medium som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i direktiv 2009/65/EF, 

8) «vedkommende myndigheter» de nasjonale myndighetene som medlemsstaten har utpekt til å føre tilsyn med at de kravene 

som PRIIP-produsenter og personer som gir råd om og selger PRIIP-er, pålegges ved denne forordning, oppfylles. 

KAPITTEL II 

NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT 

AVSNITT I 

Utarbeiding av nøkkelinformasjonsdokumentet 

Artikkel 5 

1. Før et PRIIP gjøres tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer, skal PRIIP-produsenten utarbeide et nøkkel-

informasjonsdokument for produktet i samsvar med kravene i denne forordning og offentliggjøre dokumentet på sitt nettsted. 

2. Enhver medlemsstat kan kreve at PRIIP-produsenten eller den personen som selger et PRIIP, gir forhåndsmelding om 

nøkkelinformasjonsdokumentet til vedkommende myndighet for PRIIP-er som markedsføres i nevnte medlemsstat. 

AVSNITT II 

Nøkkelinformasjonsdokumentets form og innhold 

Artikkel 6 

1. Nøkkelinformasjonsdokumentet skal utgjøre opplysninger før avtaleinngåelsen. Det skal være korrekt, redelig, klart og 

ikke villedende. Det skal inneholde nøkkelinformasjon og være i samsvar med alle bindende avtaledokumenter, med de 

relevante delene av tilbudsdokumentene og med vilkårene for og bestemmelsene om PRIIP-et. 

2. Nøkkelinformasjonsdokumentet skal være et selvstendig dokument, klart atskilt fra markedsføringsmateriell. Det skal ikke 

inneholde krysshenvisninger til markedsføringsmateriell. Det kan inneholde krysshenvisninger til andre dokumenter, herunder 

eventuelt et prospekt, bare dersom krysshenvisningen gjelder de opplysningene som skal inngå i nøkkelinformasjons-

dokumentet i henhold til denne forordning. 

3. Som unntak fra nr. 2 skal nøkkelinformasjonsdokumentet, dersom et PRIIP tilbyr den ikke-profesjonelle investoren en 

rekke investeringsmuligheter slik at alle de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 8 nr. 3 om hver underliggende 

investeringsmulighet ikke kan gis i ett enkelt kortfattet, selvstendig dokument, minst inneholde en generell beskrivelse av de 

underliggende investeringsmulighetene og angi hvor og hvordan mer detaljert dokumentasjon om opplysninger før 

avtaleinngåelsen om de investeringsproduktene som støtter de underliggende investeringsmulighetene, kan finnes. 

4. Nøkkelinformasjonsdokumentet skal være et kort og konsist formulert dokument på høyst tre A4-sider i trykt utgave, som 

øker sammenlignbarheten. Det skal 

a) presenteres og utformes slik at det er lett å lese, med tilstrekkelig store, lesbare bokstaver, 

b) rette oppmerksomheten mot den nøkkelinformasjonen ikke-profesjonelle investorer har behov for, 

c) være klart formulert og skrevet på et språk og i en stil som letter forståelsen av informasjonen, framfor alt på et språk som 

er klart, kortfattet og forståelig.  
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5. Dersom det brukes farger i nøkkelinformasjonsdokumentet, skal de ikke gjøre opplysningene mindre forståelige dersom 

dokumentet trykkes eller kopieres i svart-hvitt. 

6. Dersom PRIIP-produsenten benytter sitt/sin eller sitt konserns foretaksmerke eller logo i nøkkelinformasjonsdokumentet, 

skal det/den ikke avlede den ikke-profesjonelle investorens oppmerksomhet fra informasjonen i dokumentet eller tilsløre 

teksten. 

Artikkel 7 

1. Nøkkelinformasjonsdokumentet skal skrives på de offisielle språkene, eller på et av de offisielle språkene, som brukes i 

den delen av medlemsstaten der PRIIP-et distribueres, eller på et annet språk som vedkommende myndigheter i den berørte 

medlemsstaten har godtatt, eller dokumentet skal oversettes til et av disse språkene dersom det er skrevet på et annet språk. 

Oversettelsen skal på en pålitelig og nøyaktig måte gjengi innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

2. Dersom PRIIP-et lanseres i en medlemsstat med markedsføringsdokumenter skrevet på ett eller flere av denne 

medlemsstatens offisielle språk, skal nøkkelinformasjonsdokumentet i det minste skrives på de tilsvarende offisielle språkene. 

Artikkel 8 

1. Tittelen «Nøkkelinformasjonsdokument» skal være godt synlig øverst på nøkkelinformasjonsdokumentets første side. 

Opplysningene i nøkkelinformasjonsdokumentet skal presenteres i den rekkefølgen som er angitt i nr. 2 og 3. 

2. En forklaring skal følge rett under tittelen på nøkkelinformasjonsdokumentet. Den skal lyde: 

«Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. 

Opplysningene kreves i henhold til lov for å gjøre det lettere for deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulige 

gevinster eller tap, og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.» 

3. Nøkkelinformasjonsdokumentet skal inneholde følgende opplysninger: 

a) I begynnelsen av dokumentet: navnet på PRIIP-et, PRIIP-produsentens identitet og kontaktopplysninger, opplysninger om 

PRIIP-produsentens vedkommende myndighet og dokumentets dato. 

b) Der det er relevant, en advarsel med ordlyden: «Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt, og som kan være 

vanskelig å forstå.» 

c) I et avsnitt med overskriften «Hva slags produkt er dette?»: PRIIP-ets art og viktigste egenskaper, herunder 

 i) typen PRIIP, 

 ii) dets mål og midlene til å nå dem, særlig om målene skal nås gjennom direkte eller indirekte eksponering mot 

underliggende investeringer, sammen med en beskrivelse av de underliggende instrumentene eller referanseverdiene, 

herunder en angivelse av de markedene PRIIP-et investerer i, og, der det er relevant, særskilte miljømessige eller 

sosiale mål for produktet, samt hvordan avkastningen fastsettes, 

iii) en beskrivelse av den typen ikke-profesjonell investor som PRIIP-et skal markedsføres overfor, særlig når det gjelder 

evnen til å bære investeringstap og investeringshorisonten, 

iv) dersom PRIIP-et omfatter forsikringsytelser, nærmere opplysninger om disse ytelsene samt de omstendighetene som 

vil utløse dem, 

 v) PRIIP-ets løpetid, dersom den er kjent.  
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d) I et avsnitt med overskriften «Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?»: en kort beskrivelse av risiko- og 

avkastningsprofilen med følgende opplysninger: 

 i) En sammenfattende risikoindikator utfylt med en beskrivende forklaring av indikatoren og dens viktigste 

begrensninger samt en beskrivende forklaring av de risikoene som er vesentlige for PRIIP-et, og som ikke i 

tilstrekkelig grad fanges opp av den sammenfattende risikoindikatoren. 

 ii) Det mulige største tapet av investert kapital, herunder opplysninger om 

— hvorvidt den ikke-profesjonelle investoren kan tape hele den investerte kapitalen, eller 

— hvorvidt den ikke-profesjonelle investoren utsetter seg for en risiko for å pådra seg ytterligere økonomiske 

forpliktelser, bl.a. betingede forpliktelser, utover den kapitalen som er investert i PRIIP-et, og 

— der det er relevant, hvorvidt PRIIP-et omfatter en kapitalbeskyttelse mot markedsrisiko, og nærmere opplysninger 

om dekning og begrensninger, særlig når det gjelder på hvilket tidspunkt den får anvendelse. 

 iii) Egnede avkastningsscenarioer og de forutsetningene som ligger til grunn for dem. 

 iv) Der det er relevant, opplysninger om vilkårene for avkastning til de ikke-profesjonelle investorene eller innebygde 

høyeste grenser for avkastning. 

 v) En erklæring om at skattelovgivningen i den ikke-profesjonelle investorens hjemstat kan få innvirkning på den 

faktiske utbetalingen. 

e) I et avsnitt med overskriften «Hva skjer dersom [navnet på PRIIP-produsenten] ikke er i stand til å foreta utbetalinger?»: en 

kort beskrivelse av hvorvidt tapet dekkes av en erstatnings- eller garantiordning for investorer, og i så fall hvilken ordning 

det er, garantistens navn og hvilke risikoer som dekkes av ordningen, og hvilke som ikke dekkes. 

f) I et avsnitt med overskriften «Hva vil denne investeringen koste?»: kostnadene forbundet med en investering i PRIIP-et, 

som skal omfatte både direkte og indirekte kostnader for den ikke-profesjonelle investoren, inklusive engangskostnader og 

løpende kostnader, som skal angis ved hjelp av sammenfattende indikatorer for disse kostnadene, og, for å sikre 

sammenlignbarhet, de samlede kostnadene uttrykt i pengebeløp og i prosent, slik at den ikke-profesjonelle investoren kan 

forstå den kumulative virkningen av disse samlede kostnadene på investeringen. 

 Nøkkelinformasjonsdokumentet skal klart angi at rådgivere, distributører eller andre personer som gir råd om eller selger 

PRIIP-er, vil gi opplysninger om enhver distribusjonskostnad som ikke allerede inngår i ovennevnte kostnader, slik at den 

ikke-profesjonelle investoren kan forstå den kumulative virkningen av disse samlede kostnadene på investeringens 

avkastning. 

g) I et avsnitt med overskriften «Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan jeg ta ut penger underveis?»: 

 i) der det er relevant, om det er en angrefrist eller en oppsigelsesfrist for PRIIP-et, 

 ii) en angivelse av anbefalt eller eventuelt fastsatt minste eierperiode, 

 iii) muligheten til og vilkårene for hel eller delvis førtidig avvikling, inklusive alle gjeldende gebyrer og sanksjoner, idet 

det tas hensyn til PRIIP-ets risiko- og avkastningsprofil og den markedsutviklingen som det tar sikte på, 

 iv) opplysninger om de mulige konsekvensene av å innløse produktet før løpetidens eller den anbefalte eierperiodens slutt, 

f.eks. tap av kapitalbeskyttelse eller ytterligere betingede gebyrer.  
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h) I et avsnitt med overskriften «Hvordan kan jeg klage?»: opplysninger om hvordan og til hvem den ikke-profesjonelle 

investoren kan inngi en klage på produktet eller på måten PRIIP-produsenten eller en person som gir råd om eller selger 

produktet, opptrer på. 

i) I et avsnitt med overskriften «Andre relevante opplysninger»: en kort angivelse av ytterligere informasjonsdokumenter som 

skal gjøres tilgjengelige for den ikke-profesjonelle investoren før og/eller etter avtaleinngåelsen, bortsett fra markedsførings-

materiell. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 30 med nærmere opplysninger om 

framgangsmåtene for å fastsette om et PRIIP har særskilte miljømessige eller sosiale mål. 

5. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkel skal de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felleskomiteen for 

de europeiske tilsynsmyndighetene (heretter kalt «Felleskomiteen») utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med 

nærmere opplysninger om 

a) presentasjonen av og innholdet i hvert av de informasjonsavsnittene som er omhandlet i nr. 3, 

b) metoden som skal benyttes for å angi risiko og avkastning som omhandlet i nr. 3 bokstav d) i) og iii), og 

c) metoden for kostnadsberegning, herunder angivelsen av sammenfattende indikatorer, som omhandlet i nr. 3 bokstav f). 

Ved utarbeidingen av utkastene til tekniske reguleringsstandarder skal de europeiske tilsynsmyndighetene ta hensyn til de ulike 

typene PRIIP-er, forskjellene mellom dem og de ikke-profesjonelle investorenes forutsetninger samt PRIIP-enes egenskaper for 

å gjøre det mulig for ikke-profesjonelle investorer å velge mellom forskjellige underliggende investeringer eller andre 

muligheter som produktet tilbyr, herunder om dette valget kan gjøres på forskjellige tidspunkter eller endres i framtiden. 

De europeiske tilsynsmyndighetene skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 

31. mars 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 9 

Markedsføringsmateriell som inneholder særskilt informasjon om PRIIP-et, skal ikke inneholde utsagn som er i strid med 

opplysningene i nøkkelinformasjonsdokumentet eller reduserer dokumentets betydning. I markedsføringsmateriellet skal det 

opplyses om at det foreligger et nøkkelinformasjonsdokument og hvordan og hvor det kan finnes, bl.a. på produsentens 

nettsted. 

Artikkel 10 

1. PRIIP-produsenten skal regelmessig gjennomgå opplysningene i nøkkelinformasjonsdokumentet og endre dokumentet 

dersom gjennomgåelsen viser at det er nødvendig. Den endrede utgaven skal umiddelbart gjøres tilgjengelig. 

2. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkel skal de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felleskomiteen 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi 

a) vilkårene for når gjennomgåelsen av opplysningene i nøkkelinformasjonsdokumentet skal foretas, 

b) vilkårene for når nøkkelinformasjonsdokumentet må endres, 

c) de særlige vilkårene for når opplysningene i nøkkelinformasjonsdokumentet skal gjennomgås eller nøkkelinformasjons-

dokumentet skal endres dersom ikke-profesjonelle investorer ikke kontinuerlig har tilgang til et PRIIP, 

d) under hvilke omstendigheter ikke-profesjonelle investorer skal informeres om et endret nøkkelinformasjonsdokument for et 

PRIIP som de har kjøpt, og hvordan de skal informeres.  
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De europeiske tilsynsmyndighetene skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 

31. desember 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 11 

1. PRIIP-produsenten skal ikke kunne pådra seg erstatningsansvar bare på grunnlag av nøkkelinformasjonsdokumentet, eller 

en eventuell oversettelse av det, med mindre det er villedende, unøyaktig eller ikke i samsvar med relevante deler av rettslig 

bindende dokumenter som forelå før avtaleinngåelsen, eller avtaledokumenter, eller med kravene i artikkel 8. 

2. En ikke-profesjonell investor som kan godtgjøre et tap etter å ha stolt på et nøkkelinformasjonsdokument under de 

omstendighetene som er nevnt i nr. 1, ved en investering i det PRIIP-et som nøkkelinformasjonsdokumentet var utarbeidet for, 

kan kreve erstatning fra PRIIP-produsenten for dette tapet i samsvar med nasjonal rett. 

3. Begreper som «tap» eller «erstatning» som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, men som ikke er definert, skal tolkes og 

anvendes i samsvar med gjeldende nasjonal rett fastsatt i henhold til relevante regler i internasjonal privatrett. 

4. Denne artikkel utelukker ikke ytterligere erstatningskrav i samsvar med nasjonal rett. 

5. Forpliktelsene i henhold til denne artikkel skal ikke begrenses eller gis avkall på gjennom kontraktsvilkår. 

Artikkel 12 

Dersom nøkkelinformasjonsdokumentet gjelder en forsikringsavtale, har forsikringsforetaket i henhold til denne forordning 

forpliktelser bare overfor forsikringsavtalens forsikringstaker og ikke overfor den som er begunstiget i henhold til forsikrings-

avtalen. 

AVSNITT III 

Tilgjengeliggjøring av nøkkelinformasjonsdokumentet 

Artikkel 13 

1. En person som gir råd om eller selger et PRIIP, skal gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig for ikke-

profesjonelle investorer i god tid før disse ikke-profesjonelle investorene blir bundet av en avtale eller et tilbud som gjelder 

PRIIP-et. 

2. En person som gir råd om eller selger et PRIIP, kan oppfylle kravene i nr. 1 ved å gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet 

tilgjengelig for en person med skriftlig fullmakt til å foreta investeringene på vegne av den ikke-profesjonelle investoren i 

forbindelse med transaksjoner som inngås innenfor rammen av den skriftlige fullmakten. 

3. Som unntak fra nr. 1 og med forbehold for artikkel 3 nr. 1, artikkel 3 nr. 3 bokstav a) og artikkel 6 i direktiv 2002/65/EF 

kan en person som selger et PRIIP, gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig for den ikke-profesjonelle investoren uten 

unødig opphold etter at transaksjonen er gjennomført, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den ikke-profesjonelle investoren velger på eget initiativ å kontakte personen som selger et PRIIP, og gjennomfører 

transaksjonen ved hjelp av et fjernkommunikasjonsmiddel. 

b) Det er ikke mulig å gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig i samsvar med nr. 1 i denne artikkel. 

c) Den personen som gir råd om eller selger PRIIP-et, har informert den ikke-profesjonelle investoren om at det ikke er mulig 

å gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig, og har klart opplyst om at den ikke-profesjonelle investoren kan utsette 

transaksjonen for å kunne motta og lese nøkkelinformasjonsdokumentet før transaksjonen gjennomføres. 

d) Den ikke-profesjonelle investoren samtykker i å motta nøkkelinformasjonsdokumentet uten unødig opphold etter at 

transaksjonen er gjennomført, i stedet for å utsette transaksjonen for å kunne motta dokumentet på forhånd.  
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4. Dersom flere transaksjoner som følger etter hverandre og gjelder samme PRIIP, gjennomføres på vegne av den ikke-

profesjonelle investoren i samsvar med instrukser som den ikke-profesjonelle investoren har gitt den personen som selger 

PRIIP-et, før den første transaksjonen, får kravet om å gjøre et nøkkelinformasjonsdokument tilgjengelig i henhold til nr. 1, 

anvendelse bare på den første transaksjonen samt på den første transaksjonen etter at nøkkelinformasjonsdokumentet er blitt 

endret i samsvar med nr. 10. 

5. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkel skal de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felleskomiteen 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere bestemmelser om vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre 

nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig som fastsatt i nr. 1. 

De europeiske tilsynsmyndighetene skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 

31. desember 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 14 

1. Den personen som gir råd om eller selger et PRIIP, skal gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig for den ikke-

profesjonelle investoren kostnadsfritt. 

2. Den personen som gir råd om eller selger et PRIIP, skal gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig for den ikke-

profesjonelle investoren 

a) på papir, som skal være standardløsningen dersom PRIIP-et tilbys ansikt til ansikt, med mindre den ikke-profesjonelle 

investoren ønsker noe annet, 

b) på et annet varig medium enn papir dersom vilkårene i nr. 4 er oppfylt, eller 

c) på et nettsted dersom vilkårene i artikkel 5 er oppfylt. 

3. Dersom nøkkelinformasjonsdokumentet gjøres tilgjengelig på et annet varig medium enn papir, eller på et nettsted, skal et 

papireksemplar kostnadsfritt gjøres tilgjengelig for den ikke-profesjonelle investoren på anmodning. Ikke-profesjonelle 

investorer skal informeres om sin rett til å be om et kostnadsfritt papireksemplar. 

4. Nøkkelinformasjonsdokumentet kan gjøres tilgjengelig på et annet varig medium enn papir dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Det er hensiktsmessig å bruke det varige mediet i forbindelse med forretningen mellom den personen som gir råd om eller 

selger et PRIIP, og den ikke-profesjonelle investoren, og 

b) den ikke-profesjonelle investoren har fått valget mellom informasjon på papir eller på et varig medium, og har valgt det 

andre mediet på en måte som kan dokumenteres. 

5. Nøkkelinformasjonsdokumentet kan gjøres tilgjengelig på et nettsted, som ikke faller inn under definisjonen av et varig 

medium, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er hensiktsmessig å gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig på et nettsted i forbindelse med forretningen 

mellom den personen som gir råd om eller selger et PRIIP, og den ikke-profesjonelle investoren. 

b) Den ikke-profesjonelle investoren har fått valget mellom informasjon på papir eller på et nettsted, og har valgt sistnevnte på 

en måte som kan dokumenteres. 

c) Den ikke-profesjonelle investoren er blitt underrettet elektronisk eller skriftlig om nettstedets adresse og om hvor på 

nettstedet nøkkelinformasjonsdokumentet ligger. 

d) Nøkkelinformasjonsdokumentet forblir tilgjengelig på nettstedet og kan lastes ned og lagres på et varig medium så lenge 

den ikke-profesjonelle investoren har behov for å konsultere dokumentet. 

Dersom nøkkelinformasjonsdokumentet er blitt endret i samsvar med artikkel 10, skal tidligere utgaver også gjøres tilgjengelige 

på anmodning fra den ikke-profesjonelle investoren.  
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6. Med hensyn til nr. 4 og 5 skal tilgjengeliggjøring av opplysninger på et annet varig medium enn papir, eller på et nettsted, 

anses som hensiktsmessig i forbindelse med forretningen mellom den personen som gir råd om eller selger PRIIP-et, og den 

ikke-profesjonelle investoren dersom det kan dokumenteres at den ikke-profesjonelle investoren har regelmessig tilgang til 

internett. Dersom den ikke-profesjonelle investoren har oppgitt en e-postadresse i forbindelse med forretningen, skal dette anses 

som slik dokumentasjon. 

KAPITTEL III 

MARKEDSOVERVÅKING OG MYNDIGHET TIL Å FORETA PRODUKTINNGREP 

Artikkel 15 

1. I samsvar med artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1094/2010 skal EIOPA overvåke markedet for forsikringsbaserte 

investeringsprodukter som markedsføres, distribueres eller selges i Unionen. 

2. Vedkommende myndigheter skal overvåke markedet for forsikringsbaserte investeringsprodukter som markedsføres, 

distribueres eller selges i eller fra deres medlemsstat. 

Artikkel 16 

1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1094/2010 kan EIOPA, dersom vilkårene i nr. 2 og 3 i denne artikkel 

er oppfylt, i Unionen midlertidig forby eller begrense 

a) markedsføring, distribusjon eller salg av visse forsikringsbaserte investeringsprodukter eller forsikringsbaserte investerings-

produkter med visse særskilte egenskaper, eller 

b) en type finansiell virksomhet eller praksis som utøves av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak. 

Et forbud eller en begrensning kan gjelde under omstendigheter eller være omfattet av unntak som fastsettes av EIOPA. 

2. EIOPA skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det foreslåtte tiltaket gjelder et betydelig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede 

virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen. 

b) Reguleringskrav i henhold til unionsretten som får anvendelse på det berørte forsikringsbaserte investeringsproduktet eller 

den berørte virksomheten, avverger ikke trusselen. 

c) En eller flere vedkommende myndigheter har ikke truffet tiltak for å håndtere trusselen, eller de tiltakene som er truffet, er 

ikke tilstrekkelige til å håndtere trusselen. 

Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt, kan EIOPA innføre forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 1 av forsiktighetshensyn 

før et forsikringsbasert investeringsprodukt er blitt markedsført eller solgt til investorer. 

3. Når EIOPA treffer tiltak i henhold til denne artikkel, skal EIOPA sikre at tiltakene 

a) ikke har en negativ innvirkning på finansmarkedenes effektivitet eller på investorer, som ikke står i forhold til fordelene 

ved tiltaket, eller 

b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje. 

Dersom en eller flere vedkommende myndigheter har truffet et tiltak i henhold til artikkel 17, kan EIOPA treffe hvilket som 

helst av tiltakene nevnt i nr. 1 i denne artikkel uten å avgi uttalelsen fastsatt i artikkel 18. 

4. Før det treffes beslutning om tiltak i henhold til denne artikkel, skal EIOPA underrette vedkommende myndigheter om 

tiltaket som foreslås. 

5. EIOPA skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. 

Meldingen skal inneholde nærmere opplysninger om forbudet eller begrensningen og angi på hvilket tidspunkt etter 

offentliggjøringen av meldingen tiltaket vil tre i kraft. Et forbud eller en begrensning får anvendelse først etter at tiltakene har 

trådt i kraft. 

6. EIOPA skal med passende intervaller og minst hver tredje måned gjennomgå forbudet eller begrensningen innført i 

henhold til nr. 1. Dersom forbudet eller begrensningen ikke forlenges etter denne tremånedersperioden, skal forbudet eller 

begrensningen utløpe.  
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7. Et tiltak som er vedtatt av EIOPA i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet av en 

vedkommende myndighet. 

8. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 30 der det angis hvilke kriterier og faktorer EIOPA 

skal ta i betraktning ved fastsettelse av når det foreligger et betydelig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot 

finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen, som 

nevnt i nr. 2 første ledd bokstav a). 

Disse kriteriene og faktorene omfatter 

a) graden av kompleksitet ved et forsikringsbasert investeringsprodukt og forholdet til den typen investorer som det 

markedsføres og selges til, 

b) størrelsen på eller den nominelle verdien av et forsikringsbasert investeringsprodukt, 

c) graden av innovasjon ved et forsikringsbasert investeringsprodukt, en virksomhet eller en praksis, og 

d) den giring som et produkt eller en praksis gir. 

Artikkel 17 

1. En vedkommende myndighet kan forby eller begrense følgende i eller fra medlemsstaten: 

a) Markedsføring, distribusjon eller salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter eller forsikringsbaserte investerings-

produkter med visse særskilte egenskaper, eller 

b) en type finansiell virksomhet eller praksis som utøves av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak. 

2. En vedkommende myndighet kan treffe tiltaket nevnt i nr. 1 dersom den har rimelige grunner til å mene 

a) at et forsikringsbasert investeringsprodukt eller en virksomhet eller praksis medfører betydelige problemer knyttet til 

investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av 

det finansielle systemet i minst en medlemsstat, 

b) at eksisterende reguleringskrav i henhold til unionsretten som kommer til anvendelse på det forsikringsbaserte investerings-

produktet eller virksomheten eller praksisen, ikke i tilstrekkelig grad håndterer risikoene nevnt i bokstav a), og at problemet 

ikke kan løses på en bedre måte ved å styrke tilsynet med eller håndhevingen av eksisterende krav, 

c) at tiltaket er forholdsmessig ut fra de identifiserte risikoenes art, de berørte investorenes eller markedsdeltakernes 

kunnskapsnivå og tiltakets sannsynlige virkning på investorer og markedsdeltakere som kan inneha, anvende eller dra nytte 

av det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller virksomheten eller praksisen, 

d) at vedkommende myndighet på behørig vis har rådført seg med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater som kan 

bli betydelig berørt av tiltaket, 

e) at tiltaket ikke har diskriminerende virkning på tjenester som ytes eller virksomhet som utøves fra en annen medlemsstat. 

Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt, kan vedkommende myndighet innføre forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 1 av 

forsiktighetshensyn før et forsikringsbasert investeringsprodukt er blitt markedsført eller solgt til investorer. Et forbud eller en 

begrensning kan gjelde under omstendigheter eller være omfattet av unntak som fastsettes av vedkommende myndighet. 

3. Vedkommende myndighet skal ikke innføre et forbud eller en begrensning i henhold til denne artikkel dersom den ikke 

senest en måned før tiltaket skal tre i kraft, skriftlig eller gjennom et annet medium som myndighetene har blitt enige om, har 

sendt alle andre vedkommende myndigheter og EIOPA nærmere opplysninger om 

a) det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den virksomheten eller praksisen som det foreslåtte tiltaket gjelder, 

b) det foreslåtte forbudets eller den foreslåtte begrensningens art og når det eller den er planlagt å tre i kraft, og 

c) den dokumentasjonen den har lagt til grunn for sin beslutning, og som viser at samtlige vilkår i nr. 2 er oppfylt.  
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4. I unntakstilfeller der vedkommende myndighet anser at det er nødvendig å treffe hastetiltak i henhold til denne artikkel for 

å hindre at forsikringsbaserte investeringsprodukter, praksis eller virksomhet nevnt i nr. 1 får negative virkninger, kan 

vedkommende myndighet treffe midlertidige tiltak med minst 24 timers skriftlig varsel før tiltaket er planlagt å tre i kraft, til 

alle vedkommende myndigheter og EIOPA, forutsatt at alle kriteriene i denne artikkel er oppfylt, og at det dessuten er klart 

fastslått at en varslingsfrist på én måned ikke vil være tilstrekkelig til å håndtere problemet eller trusselen. Vedkommende 

myndighet skal ikke treffe midlertidige tiltak for en periode som overstiger tre måneder. 

5. Vedkommende myndighet skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om enhver beslutning om å innføre et forbud eller 

en begrensning nevnt i nr. 1. Meldingen skal inneholde nærmere opplysninger om forbudet eller begrensningen, det tidspunkt 

etter offentliggjøring av meldingen som tiltakene vil gjelde fra, og den dokumentasjonen som viser at samtlige vilkår i nr. 2 er 

oppfylt. Forbudet eller begrensningen skal gjelde bare tiltak som gjennomføres etter at meldingen er offentliggjort. 

6. Vedkommende myndighet skal tilbakekalle et forbud eller en begrensning dersom vilkårene i nr. 2 ikke lenger gjelder. 

7. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 30 der det angis hvilke kriterier og faktorer 

vedkommende myndigheter skal ta i betraktning ved fastsettelse av når det foreligger et betydelig problem knyttet til 

investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av 

finanssystemet i minst en medlemsstat, som nevnt i nr. 2 første ledd bokstav a). 

Disse kriteriene og faktorene omfatter 

a) graden av kompleksitet ved et forsikringsbasert investeringsprodukt og forholdet til den typen investorer som det 

markedsføres og selges til, 

b) graden av innovasjon ved et forsikringsbasert investeringsprodukt, en virksomhet eller en praksis, 

c) den giring som et produkt eller en praksis gir, 

d) når det gjelder finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet, størrelsen på eller den nominelle verdien av et 

forsikringsbasert investeringsprodukt. 

Artikkel 18 

1. EIOPA skal tilrettelegge for og samordne tiltak som treffes av vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 17. 

EIOPA skal særlig sikre at tiltak som treffes av en vedkommende myndighet, er berettigede og står i forhold til formålet, og at 

vedkommende myndigheter i relevante tilfeller anvender en konsekvent strategi. 

2. Etter å ha mottatt en melding i henhold til artikkel 17 om et tiltak som skal innføres i henhold til samme artikkel, skal 

EIOPA vedta en uttalelse om hvorvidt tiltaket eller begrensningen er berettiget og står i forhold til formålet. Dersom EIOPA 

anser det nødvendig at andre vedkommende myndigheter treffer tiltak for å håndtere risikoen, skal det angis i uttalelsen. 

Uttalelsen skal offentliggjøres på EIOPAs nettsted. 

3. Når en vedkommende myndighet planlegger å treffe eller treffer tiltak i strid med en uttalelse vedtatt av EIOPA i henhold 

til nr. 2, eller avstår fra å treffe tiltak i strid med en slik uttalelse, skal den umiddelbart offentliggjøre på sitt nettsted en full 

redegjørelse for hvorfor den gjør dette. 

KAPITTEL IV 

KLAGEADGANG, RETT TIL Å KREVE ERSTATNING, SAMARBEID OG TILSYN 

Artikkel 19 

PRIIP-produsenten og den personen som gir råd om eller selger PRIIP-et, skal innføre passende framgangsmåter og ordninger 

for å sikre at 

a) ikke-profesjonelle investorer på en effektiv måte kan inngi en klage på PRIIP-produsenten, 

b) ikke-profesjonelle investorer som har inngitt en klage på nøkkelinformasjonsdokumentet til rett tid og på en korrekt måte, 

får et fyllestgjørende svar, og 

c) ikke-profesjonelle investorer også har tilgang til effektive framgangsmåter for å kreve erstatning i tilfelle tvister på tvers av 

landegrensene, særlig dersom PRIIP-produsenten befinner seg i en annen medlemsstat eller i en tredjestat.  
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Artikkel 20 

1. Ved anvendelsen av denne forordning skal vedkommende myndigheter samarbeide med hverandre og uten unødig 

opphold gi hverandre de opplysningene som er relevante for utførelsen av deres oppgaver i henhold til denne forordning, og for 

utøvelsen av deres myndighet. 

2. Vedkommende myndigheter skal i samsvar med nasjonal rett ha all tilsyns- og undersøkelsesmyndighet som er nødvendig 

for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning. 

Artikkel 21 

1. Medlemsstatene skal anvende direktiv 95/46/EF på behandling av personopplysninger som utføres i medlemsstaten i 

henhold til denne forordning. 

2. Forordning (EF) nr. 45/2001 får anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres av de europeiske 

tilsynsmyndighetene. 

KAPITTEL V 

ADMINISTRATIVE SANKSJONER OG ANDRE TILTAK 

Artikkel 22 

1. Uten at det berører vedkommende myndigheters tilsynsmyndighet og medlemsstatenes rett til å fastsette og ilegge 

strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene fastsette bestemmelser om hensiktsmessige administrative sanksjoner og tiltak 

som får anvendelse i situasjoner som utgjør en overtredelse av denne forordning, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

de gjennomføres. Sanksjonene og tiltakene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene kan vedta ikke å fastsette bestemmelser om administrative sanksjoner som nevnt i første ledd for overtredelser 

som omfattes av strafferettslige sanksjoner i henhold til deres nasjonale rett. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og Felleskomiteen om bestemmelsene nevnt i første ledd innen 31. desember 2016. 

De skal straks underrette Kommisjonen og Felleskomiteen om eventuelle senere endringer av dem. 

2. Ved utøvelsen av sin myndighet i henhold til artikkel 24 skal vedkommende myndigheter samarbeide nært for å sikre at de 

administrative sanksjonene og tiltakene fører til ønskede resultater i samsvar med målene for denne forordning, og samordne 

sin innsats for å unngå eventuelt dobbeltarbeid og overlapping når de anvender administrative sanksjoner og tiltak i saker på 

tvers av landegrensene. 

Artikkel 23 

Vedkommende myndigheter skal utøve sin sanksjonsmyndighet i samsvar med denne forordning og nasjonal rett på en av 

følgende måter: 

a) Direkte. 

b) I samarbeid med andre myndigheter. 

c) På eget ansvar ved delegering til slike myndigheter. 

d) Etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. 

Artikkel 24 

1. Denne artikkel får anvendelse på overtredelser av artikkel 5 nr. 1, artikkel 6 og 7, artikkel 8 nr. 1–3, artikkel 9, artikkel 10 

nr. 1, artikkel 13 nr. 1, 3 og 4 og artikkel 14 og 19. 

2. Vedkommende myndigheter skal i samsvar med nasjonal rett ha myndighet til å ilegge minst følgende administrative 

sanksjoner og tiltak: 

a) En beslutning om å forby markedsføring av et PRIIP. 

b) En beslutning om å suspendere markedsføringen av et PRIIP. 

c) En offentlig advarsel som angir navnet på den personen som er ansvarlig for overtredelsen, og typen overtredelse. 

d) Et forbud mot å gjøre tilgjengelig et nøkkelinformasjonsdokument som ikke er i samsvar med kravene i artikkel 6, 7, 8 eller 

10, og et påbud om å offentliggjøre en ny utgave av nøkkelinformasjonsdokumentet.  
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e) Administrative overtredelsesgebyrer på minst: 

i) for en juridisk person: 

— opptil 5 000 000 euro eller, i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 

30. desember 2014, eller opptil 3 % av den juridiske personens samlede årsomsetning i henhold til de seneste 

tilgjengelige regnskapene som er godkjent av ledelsesorganet, eller 

— opptil to ganger beløpet for oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, når det er mulig å 

fastsette disse beløpene, 

ii) for en fysisk person: 

— opptil 700 000 euro eller, i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 

30. desember 2014, eller 

— opptil to ganger beløpet for oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, når det er mulig å 

fastsette disse beløpene. 

Dersom den juridiske personen omhandlet i første ledd bokstav e) i) er et morforetak eller et datterforetak av et morforetak som 

skal utarbeide konsernregnskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(1), skal relevant samlet omsetning 

være den samlede årsomsetningen eller tilsvarende type inntekt i samsvar med relevant unionsrett på regnskapsområdet ifølge det 

seneste tilgjengelige konsernregnskapet som er godkjent av det overordnede morforetakets ledelsesorgan. 

3. Medlemsstatene kan fastsette ytterligere sanksjoner eller tiltak og høyere administrative overtredelsesgebyrer enn dem som er 

fastsatt i denne forordning. 

4. Når vedkommende myndigheter har vedtatt en eller flere administrative sanksjoner eller tiltak i samsvar med nr. 2, skal de 

ha myndighet til å sende, eller kreve at PRIIP-produsenten eller den personen som gir råd om eller selger PRIIP-et, sender en 

melding direkte til den berørte ikke-profesjonelle investoren med opplysninger om den administrative sanksjonen eller det 

administrative tiltaket, og om hvor investoren kan inngi klage eller fremme krav om erstatning. 

Artikkel 25 

Vedkommende myndigheter skal anvende de administrative sanksjonene og tiltakene som er nevnt i artikkel 24 nr. 2, idet det 

tas hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder, der det er relevant, 

a) overtredelsens grovhet og varighet, 

b) graden av ansvar hos den personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

c) overtredelsens innvirkning på ikke-profesjonelle investorers interesser, 

d) samarbeidsviljen hos den personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

e) eventuelle tidligere overtredelser begått av den personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

f) tiltak som den personen som er ansvarlig for overtredelsen, har truffet etter overtredelsen for å hindre at den gjentas. 

Artikkel 26 

Beslutninger om å ilegge sanksjoner og tiltak i henhold til denne forordning skal være omfattet av klageadgang. 

Artikkel 27 

1. Dersom vedkommende myndighet har offentliggjort administrative sanksjoner eller tiltak, skal den samtidig underrette 

vedkommende europeiske tilsynsmyndighet om disse sanksjonene og tiltakene. 

2. Vedkommende myndighet skal en gang i året gi vedkommende europeiske tilsynsmyndighet sammenfattede opplysninger 

om alle administrative sanksjoner og tiltak som er ilagt i samsvar med artikkel 22 og artikkel 24 nr. 2. 

3. De europeiske tilsynsmyndighetene skal offentliggjøre opplysningene omhandlet i denne artikkel i sine årsrapporter.  

  

(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). 
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Artikkel 28 

1. Vedkommende myndigheter skal innføre effektive ordninger som gjør det mulig å rapportere til dem om faktiske eller 

mulige overtredelser av denne forordning. 

2. Ordningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte 

a) særlige framgangsmåter for mottaking av rapporter om mulige overtredelser og oppfølging av dem, 

b) passende vern av arbeidstakere som rapporterer om overtredelser som er begått hos arbeidsgiveren, i det minste mot 

gjengjeldelse, diskriminering eller andre typer urettferdig behandling, 

c) vern av identiteten til både den personen som rapporterer om overtredelsene, og den fysiske personen som angivelig er 

ansvarlig for en overtredelse, på ethvert trinn i saken, med mindre offentliggjøring kreves i henhold til nasjonal rett i 

forbindelse med ytterligere gransking eller etterfølgende rettergang. 

3. Medlemsstatene kan fastsette at vedkommende myndigheter skal innføre ytterligere ordninger i henhold til nasjonal rett. 

4. Medlemsstatene kan kreve at arbeidsgivere som utøver virksomhet som er regulert med sikte på finansielle tjenester, har 

innført egnede framgangsmåter som arbeidstakerne kan følge når de rapporterer om faktiske eller mulige overtredelser internt 

gjennom en særskilt, uavhengig og selvstendig kanal. 

Artikkel 29 

1. En beslutning, som ikke kan påklages, om ilegging av en administrativ sanksjon eller et administrativt tiltak som 

omhandlet i artikkel 24 nr. 1, skal uten unødig opphold offentliggjøres av vedkommende myndigheter på deres offisielle 

nettsted etter at den personen som er ilagt sanksjonen eller tiltaket, er underrettet om nevnte beslutning. 

Offentliggjøringen skal minst omfatte følgende opplysninger: 

a) Overtredelsens art eller type. 

b) De ansvarlige personenes identitet. 

Denne forpliktelsen gjelder ikke for beslutninger om å pålegge tiltak i forbindelse med gransking. 

Dersom vedkommende myndigheter anser offentliggjøringen av juridiske personers identitet, eller av fysiske personers identitet 

eller personopplysninger, for å være uforholdsmessig etter en individuell vurdering av forholdsmessigheten av offentliggjøring 

av slike opplysninger, eller dersom offentliggjøringen ville skade finansmarkedenes stabilitet eller en pågående gransking, skal 

vedkommende myndigheter 

a) utsette offentliggjøringen av beslutningen om å ilegge en sanksjon eller et tiltak inntil det ikke lenger er noen grunn til ikke 

å offentliggjøre den, 

b) offentliggjøre beslutningen om å ilegge en sanksjon eller et tiltak i anonymisert form på en måte som er i samsvar med 

nasjonal rett, dersom en slik anonym offentliggjøring sikrer et effektivt vern av de aktuelle personopplysningene, eller 

c) ikke offentliggjøre en beslutning om å ilegge en sanksjon eller et tiltak dersom alternativene som angis i bokstav a) og b), 

ikke anses som tilstrekkelige til å sikre 

i) at finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare, 

ii) at offentliggjøringen av slike beslutninger er forholdsmessig når det gjelder tiltak som anses å være av mindre 

betydning. 

2. Vedkommende myndigheter skal underrette de europeiske tilsynsmyndighetene om alle administrative sanksjoner eller 

tiltak som pålegges, men som ikke offentliggjøres i samsvar med nr. 1 tredje ledd bokstav c), herunder eventuelle klager i denne 

forbindelse og resultatet av disse. 

Dersom det besluttes å offentliggjøre en sanksjon eller et tiltak i anonymisert form, kan offentliggjøringen av de relevante 

opplysningene utsettes i et rimelig tidsrom dersom det forventes at grunnene til at offentliggjøringen er anonym, vil bortfalle i 

løpet av dette tidsrommet. 

3. Dersom nasjonal rett fastsetter at beslutningen om å ilegge en sanksjon eller et tiltak, som er gjenstand for rettslig prøving 

ved de relevante rettsmyndighetene eller andre myndigheter, skal offentliggjøres, skal vedkommende myndigheter på sitt 

offisielle nettsted uten unødig opphold offentliggjøre disse opplysningene og eventuelle senere opplysninger om utfallet av en 

slik prøving. Dessuten skal alle beslutninger om annullering av en tidligere beslutning om å ilegge en sanksjon eller et tiltak 

som allerede er offentliggjort, også offentliggjøres.  
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4. Vedkommende myndigheter skal sikre at enhver offentliggjøring i samsvar med denne artikkel forblir på deres 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. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 30 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 8 nr. 4, artikkel 16 nr. 8 og artikkel 17 nr. 7 skal gis 

Kommisjonen for en periode på tre år fra 30. desember 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av treårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 8 nr. 4, artikkel 16 nr. 8 og artikkel 17 nr. 7 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, 

eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. 

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 8 nr. 4, artikkel 16 nr. 8 eller artikkel 17 nr. 7 trer i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med tre måneder. 

Artikkel 31 

Dersom Kommisjonen vedtar tekniske reguleringsstandarder i henhold til artikkel 8 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 eller artikkel 13 nr. 5 

som er identiske med utkast til tekniske reguleringsstandarder som de europeiske tilsynsmyndighetene har framlagt, skal fristen 

for innsigelser fra Europaparlamentet og Rådet mot disse tekniske reguleringsstandardene, som unntak fra artikkel 13 nr. 1 

annet ledd i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 samt for å ta 

hensyn til kompleksiteten og antall temaer som er behandlet, være to måneder fra den dagen underretningen ble gitt. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med én måned. 

Artikkel 32 

1. Forvaltningsselskaper som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF, investeringsselskaper som nevnt i 

artikkel 27 i nevnte direktiv samt personer som gir råd om eller selger andeler i UCITS-er som nevnt i artikkel 1 nr. 2 i nevnte 

direktiv, skal unntas fra forpliktelsene i henhold til denne forordning inntil 31. desember 2019. 

2. Når en medlemsstat anvender regler for nøkkelinformasjonsdokumentets format og innhold i henhold til artikkel 78–81 i 

direktiv 2009/65/EF på fond som ikke er UCITS-er, og som tilbys ikke-profesjonelle investorer, får unntaket fastsatt i nr. 1 i 

denne artikkel anvendelse på forvaltningsselskaper, investeringsselskaper og personer som gir råd om eller selger andeler i slike 

fond til ikke-profesjonelle investorer. 

Artikkel 33 

1. Kommisjonen skal innen 31. desember 2018 gjennomgå denne forordning. Gjennomgåelsen skal på grunnlag av 

opplysninger som de europeiske tilsynsmyndighetene har mottatt, omfatte en generell undersøkelse av hvordan advarselen om 

at produktet kan være vanskelig å forstå, fungerer, idet det tas hensyn til eventuelle retningslinjer utarbeidet av vedkommende 

myndigheter i denne forbindelse. Den skal også omfatte en undersøkelse av den praktiske anvendelsen av denne forordnings 

bestemmelser, idet det tas behørig hensyn til utviklingen på markedet for investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer, 

og gjennomførbarheten, kostnadene og de mulige fordelene ved å innføre et merke for sosiale og miljømessige investeringer. 

Som en del av denne gjennomgåelsen skal Kommisjonen foreta forbrukerundersøkelser og undersøke de ikke-regelverks-

messige alternativene samt resultatene av gjennomgåelsen av forordning (EU) nr. 346/2013 med hensyn til artikkel 27 nr. 1 

bokstav c), e) og g) i nevnte forordning. 
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Når det gjelder UCITS-er som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF, skal det ved gjennomgåelsen vurderes om 

overgangsbestemmelsene i artikkel 32 i denne forordning skal forlenges, eller om bestemmelsene om nøkkelinformasjon til 

investorer i direktiv 2009/65/EF, etter kartlegging av eventuelle nødvendige justeringer, kan erstattes eller anses likeverdige 

med nøkkelinformasjonsdokumentet i denne forordning. Ved gjennomgåelsen skal en mulig utvidelse av denne forordnings 

virkeområde til å omfatte andre finansielle produkter også overveies, og det skal vurderes om unntaket av produkter fra denne 

forordnings virkeområde bør opprettholdes, idet det tas hensyn til forsvarlige standarder for forbrukervern, herunder sammen-

ligninger mellom finansielle produkter. Gjennomgåelsen skal dessuten omfatte en vurdering av om det er hensiktsmessig å 

innføre felles regler for administrative sanksjoner for overtredelser av denne forordning. 

2. Kommisjonen skal innen 31. desember 2018, på grunnlag av EIOPAs arbeid med produktinformasjonskrav, vurdere om 

det bør foreslås en ny regelverksakt som sikrer passende produktinformasjonskrav for disse produktene, eller om pensjons-

produkter som omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bokstav e) bør omfattes av virkeområdet for denne forordning. 

I forbindelse med denne vurderingen skal Kommisjonen sørge for at slike tiltak ikke fører til lavere standarder for produkt-

informasjon i medlemsstater som allerede har regler for produktinformasjon for slike pensjonsprodukter. 

3. Etter samråd med Felleskomiteen skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med hensyn til 

nr. 1 og 2, eventuelt sammen med et forslag til regelverk. 

4. Kommisjonen skal innen 31. desember 2018 foreta en markedsundersøkelse for å fastslå om det finnes nettbaserte 

beregningsverktøyer som gjør det mulig for ikke-profesjonelle investorer å beregne de samlede kostnadene og gebyrene for 

PRIIP-er, og om disse verktøyene er kostnadsfrie. Kommisjonen skal avlegge rapport om hvorvidt disse verktøyene gir 

pålitelige og nøyaktige beregninger for alle de produktene som omfattes av denne forordning. 

Dersom undersøkelsens konklusjon er at det ikke finnes slike verktøyer, eller at de verktøyene som finnes, ikke gjør det mulig 

for ikke-profesjonelle investorer å forstå de samlede kostnadene og gebyrene for PRIIP-er, skal Kommisjonen vurdere 

muligheten for at de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felleskomiteen kan utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder som fastsetter de tekniske spesifikasjonene for slike verktøyer på unionsplan. 

Artikkel 34 

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

Den får anvendelse fra 31. desember 2016. 

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

Utferdiget i Strasbourg 26. november 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ S. GOZI 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/2340 

av 14. desember 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter med hensyn til dens anvendelsesdato(*) 

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, 

etter samråd med Den europeiske sentralbank, 

etter samråd med Den økonomiske og sosiale komité, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014(2) ble det innført en rekke tiltak som tar sikte på å forbedre 

investorvernet og gjenoppbygge forbrukernes tillit til bransjen for finansielle tjenester ved å øke gjennomsiktigheten i 

markedet for ikke-profesjonelle investorer. I henhold til forordningen skal produsenter av sammensatte og forsikrings-

baserte investeringsprodukter utarbeide et nøkkelinformasjonsdokument. 

2) Ved forordning (EU) nr. 1286/2014 gis Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(4), og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), opprettet 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(5), myndighet til å utarbeide tekniske reguleringsstandarder 

for de ulike delene av nøkkelinformasjonsdokumentet. 

3) Den 30. juni 2016 vedtok Kommisjonen en delegert forordning om utfylling av forordning (EU) nr. 1286/2014(6) («den 

delegerte forordningen») som fastsetter presentasjonen av og innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentet, nøkkelinfor-

masjonsdokumentets standardiserte format, metoden som skal benyttes for å angi risiko og avkastning og kostnads-

beregning, og vilkårene for og laveste hyppighet for gjennomgåelse av opplysningene i dokumentet og vilkårene for å 

oppfylle kravet om at nøkkelinformasjonsdokumentet skal gjøres tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 23.12.2016, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlamentets holdning av 1. desember 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. desember 2016. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(5) 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). 

(6) Delegert kommisjonsforordning av 30. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om 

nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved 

fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og 

vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige (C(2016) 3999). 
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4) Den 14. september 2016 gjorde Europaparlamentet innsigelse mot den delegerte forordningen som Kommisjonen 

vedtok 30. juni 2016, og krevde, sammen med det store flertallet av medlemsstatene, at anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 1286/2014 skulle utsettes. 

5) En utsettelse på 12 måneder vil gi de berørte partene mer tid til å oppfylle de nye kravene. I lys av de ekstraordinære 

omstendighetene er det hensiktsmessig og berettiget å endre forordning (EU) nr. 1286/2014. 

6) Ettersom det gjenstår svært kort tid til bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 1286/2014 skal anvendes, bør denne 

forordningen tre i kraft umiddelbart. 

7) Det er derfor også i dette tilfellet berettiget å anvende unntaket for hastesaker fastsatt i artikkel 4 i protokoll nr. 1 om 

nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, som er vedlegg til traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) 1286/2014 skal artikkel 34 nr. 2 lyde: 

«Den får anvendelse fra 1. januar 2018.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft 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 Strasbourg 14. desember 2016. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

I. KORČOK 

Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1904 

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 med hensyn til 

produktintervensjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjons-

dokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP)(1), særlig 

artikkel 16 nr. 8 og artikkel 17 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I denne forordningen fastsettes visse sider ved intervensjonsmyndigheten til vedkommende myndigheter og, i 

unntakstilfeller, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA), som er opprettet og 

utøver sin myndighet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2), når det gjelder de 

kriteriene og faktorene som skal tas hensyn til for å avgjøre om det foreligger et betydelig problem knyttet til 

investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller 

deler av finanssystemet i minst én medlemsstat eller i Unionen. 

2) Det bør utarbeides en liste over kriterier og faktorer som vedkommende myndigheter og EIOPA skal ta hensyn til for å 

avgjøre om det foreligger et slikt problem eller en slik trussel, for å sikre en konsekvent tilnærmingsmåte, samtidig som 

hensiktsmessige tiltak kan treffes dersom uforutsette negative hendelser eller en uforutsett negativ utvikling skulle 

inntreffe. For at det skal anses å foreligge en «trussel», som er en av forutsetningene for intervensjon med hensyn til 

finansmarkedenes eller varemarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller finanssystemets stabilitet, kreves det en 

høyere terskel enn at det foreligger et «betydelig problem», som er forutsetningen for intervensjon for å verne 

investorer. Nødvendigheten av å vurdere alle kriterier og faktorer som vil kunne forekomme i en bestemt situasjon, bør 

imidlertid ikke være til hinder for at vedkommende myndigheter og EIOPA bruker den midlertidige intervensjons-

myndigheten også i tilfeller der problemet eller trusselen bare er knyttet til én av faktorene eller ett av kriteriene. 

3) Bestemmelsene i denne forordningen er nær forbundet med hverandre ettersom de omhandler den myndigheten både 

nasjonale vedkommende myndigheter og EIOPA har til produktintervensjon. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for berørte parter, særlig EIOPA og de 

vedkommende myndighetene som utøver intervensjonsmyndigheten, å få full oversikt er det nødvendig å innlemme 

disse bestemmelsene i én enkelt forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Kriterier og faktorer i tilknytning til EIOPAs midlertidige myndighet til å foreta produktintervensjon 

(Artikkel 16 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1286/2014) 

1.  Ved anvendelse av artikkel 16 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1286/2014 skal EIOPA vurdere relevansen av alle faktorer og 

kriterier nevnt i nr. 2 og ta hensyn til alle relevante faktorer og kriterier for å avgjøre når markedsføring, distribusjon eller salg 

av visse forsikringsbaserte investeringsprodukter eller en type finansiell virksomhet eller praksis skaper et betydelig problem 

knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller 

deler av finanssystemet i Unionen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 29.10.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Ved anvendelse av første ledd kan EIOPA basere seg på én eller flere av disse faktorene og kriteriene for å avgjøre om det 

foreligger et betydelig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet 

eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen. 

2.  De faktorene og kriteriene som EIOPA skal vurdere for å avgjøre om det foreligger et betydelig problem knyttet til 

investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av 

finanssystemet i Unionen, er som følger: 

a)  Graden av kompleksitet ved et forsikrings- eller gjenforsikringsforetaks forsikringsbaserte investeringsprodukt eller type 

finansiell virksomhet eller praksis, særlig med hensyn til 

— typen underliggende eiendeler og graden av gjennomsiktighet ved dem, 

— graden av gjennomsiktighet for kostnader og avgifter i tilknytning til det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller 

den finansielle virksomheten eller praksisen, og særlig mangelen på gjennomsiktighet som flere lag av kostnader og 

avgifter medfører, 

— kompleksiteten ved avkastningsmålingen, særlig med hensyn til om avkastningen avhenger av resultatene for én eller 

flere underliggende eiendeler som i sin tur påvirkes av andre faktorer, 

— eventuelle risikoers art og omfang, 

— om det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den forsikringsbaserte tjenesten er kombinert med andre 

produkter eller tjenester, eller 

— vilkårenes kompleksitet. 

b)  Omfanget av potensielle negative konsekvenser, særlig med hensyn til 

— det forsikringsbaserte investeringsproduktets nominelle verdi, 

— antall kunder, investorer eller markedsdeltakere som er involvert, 

— den relative andelen av produktet i investorenes porteføljer, 

— sannsynligheten for og omfanget og arten av enhver skade, herunder det potensielle tapsbeløpet, 

— de skadelige konsekvensenes forventede varighet, 

— premiens volum, 

— antall formidlere som er involvert, 

— veksten i markedet eller salget, 

— gjennomsnittlig beløp som hver investor har investert i det forsikringsbaserte investeringsproduktet, 

— dekningsnivået som er definert i nasjonal lovgivning for forsikringsgarantiordninger, dersom en slik ordning finnes, 

eller 

— verdien av de forsikringstekniske avsetningene som gjelder forsikringsbaserte investeringsprodukter. 

c)  Typen investorer som er involvert i en finansiell virksomhet eller praksis, eller som et forsikringsbasert investeringsprodukt 

markedsføres eller selges til, særlig med hensyn til 

— om investoren er en ikke-profesjonell kunde, en profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1), 

— egenskaper som kjennetegner investorenes kompetanse og evner, herunder utdanningsnivå, erfaring med lignende 

forsikringsbaserte investeringsprodukter eller salgsmetoder, 

— egenskaper som kjennetegner investorenes økonomiske situasjon, herunder deres inntekt og formue,  

  

(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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— investorenes viktigste finansielle mål, herunder pensjonssparing og behov for risikodekning, 

— om produktet eller tjenesten selges til investorer utenfor den planlagte målgruppen av sluttkunder, eller om målgruppen 

ikke har blitt tilstrekkelig definert, eller 

— muligheten for å omfattes av en forsikringsgarantiordning, dersom en slik nasjonal forsikringsgarantiordning finnes. 

d)  Graden av gjennomsiktighet for det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller typen finansiell virksomhet eller praksis, 

særlig med hensyn til 

— typen underliggende eiendeler og deres gjennomsiktighet, 

— eventuelle skjulte kostnader og avgifter, 

— bruk av metoder for å tiltrekke seg investorers oppmerksomhet, uten nødvendigvis å gjenspeile det forsikringsbaserte 

investeringsproduktets eller den finansielle virksomhetens eller praksisens egnethet eller generelle kvalitet, 

— type risikoer og deres gjennomsiktighet, 

— bruk av produktnavn eller terminologi eller andre opplysninger som antyder et høyere sikkerhets- eller avkastningsnivå 

enn det som faktisk er mulig eller sannsynlig, eller som antyder produktegenskaper som ikke finnes, eller 

— om opplysningene om et forsikringsbasert investeringsprodukt er for utilstrekkelige eller upålitelige til at markeds-

deltakerne som opplysningene er rettet mot, kan gjøre seg opp en mening, idet det tas hensyn til de forsikringsbaserte 

investeringsproduktenes art og type. 

e)  De særlige egenskapene ved eller de underliggende eiendelene i det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den 

finansielle virksomheten eller praksisen, herunder eventuelt innebygd finansiell giring, særlig med hensyn til 

— finansiell giring som er innebygd i produktet, 

— finansiell giring som følger av finansiering, eller 

— egenskapene ved verdipapirfinansieringstransaksjoner. 

f)  Eventuell forekomst og grad av misforhold mellom forventet avkastning eller fortjeneste for investorer og risikoen for tap i 

forbindelse med det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle virksomheten eller praksisen, særlig med 

hensyn til 

— kostnaden ved å strukturere det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen og andre kostnader, 

— misforholdet i forhold til den utstederrisikoen som bæres av utsteder, eller 

— risiko-/avkastningsprofil. 

g)  Hvor lett og til hvilken pris investorer kan selge det berørte forsikringsbaserte investeringsproduktet eller bytte til et annet 

produkt, særlig med hensyn til 

— hindringer for en endring i investeringsstrategi i forbindelse med en forsikringskontrakt, 

— det faktum at tidlig uttak ikke tillates i henhold til avtale, eller 

— eventuelle andre hindringer for utgang. 

h)  Fastsettelsen av pris og tilhørende kostnader for det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle 

virksomheten eller praksisen, særlig med hensyn til 

— bruken av skjulte eller tilknyttede avgifter, eller 

— avgifter som ikke gjenspeiler nivået på distribusjonstjenesten som ytes av forsikringsformidlerne.  
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i)  Graden av innovasjon ved et forsikringsbasert investeringsprodukt eller en finansiell virksomhet eller praksis, særlig med 

hensyn til 

— graden av innovasjon knyttet til strukturen i det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle 

virksomheten eller praksisen, herunder innebygde og utløsende elementer, 

— graden av innovasjon knyttet til distribusjonsmodellen eller lengden på formidlingskjeden, 

— innovasjonens spredningsgrad, herunder om det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle 

virksomheten eller praksisen er nyskapende for visse kategorier investorer, 

— innovasjon som medfører giring, 

— manglende gjennomsiktighet når det gjelder underliggende eiendeler, eller 

— markedets tidligere erfaring med lignende forsikringsbaserte investeringsprodukter eller salgspraksis for forsikrings-

baserte investeringsprodukter. 

j)  Salgsmetodene knyttet til det forsikringsbaserte investeringsproduktet, særlig med hensyn til 

— kommunikasjons- og distribusjonskanalene som brukes, 

— informasjons- eller markedsføringsmateriell eller annet reklamemateriell som er knyttet til investeringen, eller 

— om beslutningen om å kjøpe kommer i andre eller tredje hånd etter et tidligere kjøp. 

k)  Den finansielle og forretningsmessige situasjonen hos utstederen av et forsikringsbasert investeringsprodukt, særlig med 

hensyn til 

— utstederens finansielle situasjon, eller 

— egnetheten av gjenforsikringsavtaler med hensyn til forsikringsbaserte investeringsprodukter. 

l)  Om de underliggende eiendelene i det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen innebærer en høy risiko når det gjelder utførelsen av transaksjoner som gjennomføres av deltakere eller investorer 

i det berørte markedet. 

m)  Om det forsikringsbaserte investeringsproduktet har egenskaper som gjør det særlig utsatt for økonomisk kriminalitet, og 

særlig om disse egenskapene potensielt kan bidra til at det forsikringsbaserte investeringsproduktet blir brukt til 

— bedrageri eller uredelighet, 

— forsømmelse i forbindelse med eller misbruk av opplysninger om et finansmarked, 

— håndtering av utbyttet av kriminalitet, 

— terrorfinansiering, eller 

— tilrettelegging av hvitvasking av penger. 

n)  Om den finansielle virksomheten eller praksisen utgjør en særlig høy risiko for markedenes robusthet eller ordnede 

virkemåte. 

o)  Om et forsikringsbasert investeringsprodukt eller en finansiell virksomhet eller praksis kan føre til et betydelig og kunstig 

misforhold mellom prisene på et derivat og prisene i det underliggende markedet. 

p)  Om et forsikringsbasert investeringsprodukt eller en finansiell virksomhet eller praksis utgjør en høy risiko for markedet 

eller for betalingssysteminfrastrukturen, herunder handels-, clearing- og oppgjørssystemene. 

q)  Om et forsikringsbasert investeringsprodukt eller en finansiell virksomhet eller praksis kan true investorenes tillit til 

finanssystemet. 

r)  Om det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle virksomheten eller praksisen utgjør en høy risiko for å 

skape forstyrrelser for finansinstitusjoner som anses som viktige for finanssystemet i Unionen.  
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Artikkel 2 

Kriterier og faktorer som vedkommende myndigheter skal ta hensyn til ved utøvelse av sin myndighet til å foreta 

produktintervensjon i forbindelse med forsikringsbaserte investeringsprodukter 

(Artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1286/2014) 

1.  Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1286/2014 skal vedkommende myndigheter vurdere relevansen 

av alle faktorer og kriterier nevnt i nr. 2 og ta hensyn til alle relevante faktorer og kriterier for å avgjøre når markedsføring, 

distribusjon eller salg av visse forsikringsbaserte investeringsprodukter eller en type finansiell virksomhet eller praksis 

skaper et betydelig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet 

eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i minst én medlemsstat. 

 Ved anvendelse av første ledd kan vedkommende myndigheter basere seg på én eller flere av disse faktorene og kriteriene 

for å avgjøre om det foreligger et betydelig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede 

virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i minst én medlemsstat. 

2.  De faktorene og kriteriene som vedkommende myndigheter skal vurdere for å avgjøre om det foreligger et betydelig 

problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten 

i hele eller deler av finanssystemet i minst én medlemsstat, omfatter følgende: 

a)  Graden av kompleksitet ved et forsikrings- eller gjenforsikringsforetaks forsikringsbaserte investeringsprodukt eller type 

finansiell virksomhet eller praksis, særlig med hensyn til 

— typen underliggende eiendeler og graden av gjennomsiktighet ved dem, 

— graden av gjennomsiktighet for kostnader og avgifter i tilknytning til det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller 

den finansielle virksomheten eller praksisen, og særlig mangelen på gjennomsiktighet som flere lag av kostnader og 

avgifter medfører, 

— kompleksiteten ved avkastningsmålingen, særlig med hensyn til om avkastningen avhenger av resultatene for én eller 

flere underliggende eiendeler som i sin tur påvirkes av andre faktorer, 

— eventuelle risikoers art og omfang, 

— om det forsikringsbaserte investeringsproduktet er kombinert med andre produkter eller tjenester, eller 

— vilkårenes kompleksitet. 

b)  Omfanget av potensielle negative konsekvenser, særlig med hensyn til 

— det forsikringsbaserte investeringsproduktets nominelle verdi, 

— antall kunder, investorer eller markedsdeltakere som er involvert, 

— den relative andelen av produktet i investorenes porteføljer, 

— sannsynligheten for og omfanget og arten av enhver skade, herunder det potensielle tapsbeløpet, 

— de skadelige konsekvensenes forventede varighet, 

— premiens volum, 

— antall formidlere som er involvert, 

— veksten i markedet eller salget,  
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— gjennomsnittlig beløp som hver investor har investert i det forsikringsbaserte investeringsproduktet, 

— dekningsnivået som er definert i nasjonal lovgivning for forsikringsgarantiordninger, dersom en slik ordning finnes, 

eller 

— verdien av de forsikringstekniske avsetningene som gjelder forsikringsbaserte investeringsprodukter. 

c)  Typen investorer som er involvert i en finansiell virksomhet eller praksis, eller som et forsikringsbasert investeringsprodukt 

markedsføres eller selges til, særlig med hensyn til 

— om investoren er en ikke-profesjonell kunde, en profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart som definert i direktiv 

2014/65/EU, 

— investorenes kompetanse og evner, herunder utdanningsnivå, erfaring med lignende forsikringsbaserte investerings-

produkter eller salgsmetoder, 

— investorenes økonomiske situasjon, herunder deres inntekt og formue, 

— investorenes viktigste finansielle mål, herunder pensjonssparing og behov for risikodekning, 

— om produktet eller tjenesten selges til investorer utenfor den planlagte målgruppen av sluttkunder, eller om målgruppen 

ikke har blitt tilstrekkelig definert, eller 

— muligheten for å omfattes av en forsikringsgarantiordning, dersom en slik nasjonal forsikringsgarantiordning finnes. 

d)  Graden av gjennomsiktighet for det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller typen finansiell virksomhet eller praksis, 

særlig med hensyn til 

— typen underliggende eiendeler og deres gjennomsiktighet, 

— eventuelle skjulte kostnader og avgifter, 

— bruk av metoder for å tiltrekke seg investorers oppmerksomhet, uten nødvendigvis å gjenspeile det forsikringsbaserte 

investeringsproduktets eller den finansielle virksomhetens eller praksisens egnethet eller generelle kvalitet, 

— type risikoer og deres gjennomsiktighet, 

— bruk av produktnavn eller terminologi eller andre opplysninger som antyder et høyere sikkerhets- eller avkastningsnivå 

enn det som faktisk er mulig eller sannsynlig, eller som antyder produktegenskaper som ikke finnes, eller 

— om opplysningene om et forsikringsbasert investeringsprodukt er for utilstrekkelige eller upålitelige til at markeds-

deltakerne som opplysningene er rettet mot, kan gjøre seg opp en mening, idet det tas hensyn til de forsikringsbaserte 

investeringsproduktenes art og type. 

e)  De særlige egenskapene ved eller de underliggende eiendelene i det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den 

finansielle virksomheten eller praksisen, herunder eventuelt innebygd finansiell giring, særlig med hensyn til 

— finansiell giring som er innebygd i produktet, 

— finansiell giring som følger av finansiering, eller 

— egenskapene ved verdipapirfinansieringstransaksjoner. 

f)  Eventuell forekomst og grad av misforhold mellom forventet avkastning eller fortjeneste for investorer og risikoen for tap i 

forbindelse med det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle virksomheten eller praksisen, særlig med 

hensyn til 

— kostnaden ved å strukturere det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen og andre kostnader, 

— misforholdet i forhold til den utstederrisikoen som bæres av utsteder, eller 

— risiko-/avkastningsprofil. 

g)  Hvor lett og til hvilken pris investorer kan selge det berørte forsikringsbaserte investeringsproduktet eller bytte til et annet 

produkt, særlig med hensyn til 

— hindringer ved endring av investeringsstrategi i forbindelse med en forsikringskontrakt,  
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— det faktum at førtidig uttak ikke tillates, eller at det er tillatt på slike avtalevilkår at det kan anses for ikke å være tillatt, 

eller 

— eventuelle andre hindringer for utgang. 

h)  Fastsettelsen av pris og tilhørende kostnader for det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle 

virksomheten eller praksisen, særlig med hensyn til 

— bruken av skjulte eller tilknyttede avgifter, eller 

— avgifter som ikke gjenspeiler nivået på distribusjonstjenesten som ytes av forsikringsformidlerne. 

i)  Graden av innovasjon ved et forsikringsbasert investeringsprodukt eller en finansiell virksomhet eller praksis, særlig med 

hensyn til 

— graden av innovasjon knyttet til strukturen i det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle 

virksomheten eller praksisen, herunder innebygde og utløsende elementer, 

— graden av innovasjon knyttet til distribusjonsmodellen eller lengden på formidlingskjeden, 

— innovasjonens spredningsgrad, herunder om det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle 

virksomheten eller praksisen er nyskapende for visse kategorier investorer, 

— innovasjon som medfører giring, 

— manglende gjennomsiktighet når det gjelder underliggende eiendeler, eller 

— markedets tidligere erfaring med lignende forsikringsbaserte investeringsprodukter eller salgspraksis for forsikrings-

baserte investeringsprodukter. 

j)  Salgsmetodene knyttet til det forsikringsbaserte investeringsproduktet, særlig med hensyn til 

— kommunikasjons- og distribusjonskanalene som brukes, 

— informasjons- eller markedsføringsmateriell eller annet reklamemateriell som er knyttet til investeringen, eller 

— om beslutningen om å kjøpe kommer i andre eller tredje hånd etter et tidligere kjøp. 

k)  Den finansielle og forretningsmessige situasjonen hos utstederen av et forsikringsbasert investeringsprodukt, særlig med 

hensyn til 

— utstederens finansielle situasjon, eller 

— egnetheten av gjenforsikringsavtaler med hensyn til forsikringsbaserte investeringsprodukter. 

l)  Om de underliggende eiendelene i det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle virksomheten eller 

praksisen innebærer en høy risiko når det gjelder utførelsen av transaksjoner som gjennomføres av deltakere eller investorer 

i det berørte markedet. 

m)  Om det forsikringsbaserte investeringsproduktet har egenskaper som gjør det særlig utsatt for økonomisk kriminalitet, og 

særlig om disse egenskapene potensielt kan bidra til at det forsikringsbaserte investeringsproduktet blir brukt til 

— bedrageri eller uredelighet, 

— forsømmelse i forbindelse med eller misbruk av opplysninger om et finansmarked, 

— håndtering av utbyttet av kriminalitet, 

— terrorfinansiering, eller 

— tilrettelegging av hvitvasking av penger. 

n)  Om den finansielle virksomheten eller praksisen utgjør en særlig høy risiko for markedenes robusthet eller ordnede 

virkemåte. 

o)  Om et forsikringsbasert investeringsprodukt eller en finansiell virksomhet eller praksis kan føre til et betydelig og kunstig 

misforhold mellom prisene på et derivat og prisene i det underliggende markedet. 
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p)  Om et forsikringsbasert investeringsprodukt eller en finansiell virksomhet eller praksis utgjør en risiko for markedet eller 

for betalingssysteminfrastrukturen, herunder handels-, clearing- og oppgjørssystemene. 

q)  Om et forsikringsbasert investeringsprodukt eller en finansiell virksomhet eller praksis kan true investorenes tillit til 

finanssystemet. 

r)  Om det forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den finansielle virksomheten eller praksisen utgjør en høy risiko for å 

skape forstyrrelser for finansinstitusjoner som anses som viktige for finanssystemet i medlemsstaten til den berørte 

vedkommende myndighet. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 31. desember 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/653 

av 8. mars 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om 

nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-

profesjonelle investorer (PRIIP) ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, 

gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre 

slike dokumenter tilgjengelige(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjons-

dokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP)(1), særlig 

artikkel 8 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 1286/2014 innføres det et nytt standardisert nøkkelinformasjonsdokument for å bedre ikke-

profesjonelle investorers forståelse av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle 

investorer (heretter kalt «PRIIP-er») og sammenlignbarheten av disse produktene. 

2) For at ikke-profesjonelle investorer skal få nøkkelopplysninger som er lette å lese, forstå og sammenligne, bør det 

utarbeides en felles mal for nøkkelinformasjonsdokumentet. 

3) Identitets- og kontaktopplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 1286/2014 bør omfatte 

PRIIP-enes ISIN (International Securities Identification Number) eller entydige produktidentifikator, dersom en slik 

finnes, for å gjøre det lettere for ikke-profesjonelle investorer å finne mer informasjon om PRIIP-et. 

4) For å sikre at ikke-profesjonelle investorer forstår og kan sammenligne PRIIP-enes økonomiske og rettslige egenskaper 

og får en god oversikt over investeringsretningslinjene og -strategien bak PRIIP-et, bør nøkkelinformasjonsdokumentet 

inneholde standardisert informasjon om typen PRIIP, investeringsmål og hvordan de skal oppnås, samt produktets 

viktigste egenskaper, for eksempel forsikringsdekningen. 

5) Informasjonen til ikke-profesjonelle investorer bør gjøre det mulig for dem å forstå og sammenligne risikoene forbundet 

med investeringer i PRIIP-er slik at de kan treffe informerte investeringsbeslutninger. Risikoene ved PRIIP-er kan 

variere. De største risikoene er markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. For at ikke-profesjonelle investorer fullt 

ut skal forstå disse risikoene, bør informasjon om risikoene så langt det er mulig samles og presenteres som en enkelt 

sammenfattende risikoindikator med tilstrekkelige beskrivende forklaringer. 

6) Ved vurdering av kredittrisiko bør PRIIP-produsentene ta hensyn til visse faktorer som kan minske kredittrisikoen for en 

ikke-profesjonell investor. En vurdering av om eiendelene i et PRIIP eller passende sikkerheter, eller eiendeler som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 12.4.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1. 

2020/EØS/84/46 
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sikrer et PRIIPs betalingsforpliktelser, til enhver tid fram til forfallsdatoen tilsvarer PRIIP-ets betalingsforpliktelser 

overfor investorene, bør i denne forbindelse vise at de eiendelene som innehas av et forsikringsforetak, til enhver tid 

tilsvarer det aktuelle beløpet som forsikringsforetaket ville måtte betale for å overføre sine forpliktelser med hensyn til 

PRIIP-et til et annet forsikringsforetak. 

7) For tiden kan kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsinstitusjoner (ECAI) gi en konsekvent tilnærmingsverdi 

for kredittrisiko i forskjellige sektorer i Unionen. Avhengigheten av kredittvurderinger skal imidlertid reduseres så langt 

det er mulig. Det er derfor viktig at den sammenfattende risikoindikatoren er objektivt nøyaktig og sikrer sammen-

lignbarhet mellom forskjellige PRIIP-er, samt at den overvåkes på en hensiktsmessig måte med hensyn til markedsrisiko 

og kredittrisiko, slik at dokumentasjon om risikomålingssystemets effektivitet i praksis kan gjøres tilgjengelig til 

gjennomgåelsen av forordning (EU) nr. 1286/2014, som etter planen skal skje før 31. desember 2018. Gjennomgåelsen 

bør ta hensyn til i hvilket omfang eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger i praksis gjenspeiler PRIIP-

produsentens kredittverdighet og den kredittrisikoen som investorer stilles overfor i de enkelte PRIIP-ene. 

8) Dersom det er en risiko for at et PRIIPs likviditet kan variere avhengig av mulighetene for å innløse PRIIP-et tidlig eller 

finne en kjøper på et sekundærmarked, bør det sørges for en særskilt advarsel. I advarselen bør det også angis under 

hvilke omstendigheter det i forbindelse med tidlig innløsning er risiko for at utbetalingene fra PRIIP-et kan avvike 

vesentlig fra det som forventes, herunder ved anvendelse av innløsningsgebyrer. 

9) Selv om beregninger av avkastning fra et PRIIP er vanskelige å utarbeide og forstå, er informasjon om slike beregninger 

av største interesse for ikke-profesjonelle investorer og bør inngå i nøkkelinformasjonsdokumentet. Ikke-profesjonelle 

investorer bør få klar og tydelig informasjon om avkastningsberegninger som bygger på realistiske antakelser om 

mulige resultater, og der beregninger av PRIIP-enes markedsrisiko er presentert på en måte som gjør det klart at 

informasjonen er usikker og at bedre eller dårligere resultater er mulig. 

10) For at ikke-profesjonelle investorer skal kunne vurdere risikoen, bør nøkkelinformasjonsdokumentet gi dem informasjon 

om mulige konsekvenser dersom en PRIIP-produsent ikke er i stand til å foreta utbetalinger. Det bør tydelig angis 

hvilket vern en ikke-profesjonell investor har i slike tilfeller innenfor rammen av investerings-, forsikrings- eller 

innskuddsgarantiordninger. 

11) Informasjon om kostnader er viktig for at ikke-profesjonelle investorer skal kunne sammenligne forskjellige PRIIP-er, 

som kan ha forskjellige kostnadsstrukturer, og vurdere hvilken betydning kostnadsstrukturen for et bestemt PRIIP kan 

ha for dem, avhengig av investeringens varighet og størrelse samt PRIIP-ets resultater. Nøkkelinformasjonsdokumentet 

bør derfor inneholde informasjon som gjør det mulig for ikke-profesjonelle investorer å sammenligne de samlede 

kostnadsnivåene mellom forskjellige PRIIP-er som innehas i den anbefalte eiertiden og kortere perioder, og å forstå 

hvordan disse kostnadene kan variere og utvikle seg over tid. 

12) Forbrukerundersøkelser har vist at det er lettere for ikke-profesjonelle investorer å forstå tall som angir beløp, enn 

prosentsatser. Små kostnadsforskjeller uttrykt i prosent kan tilsvare store forskjeller i kostnader for en ikke-profesjonell 

investor når de uttrykkes i pengebeløp. Nøkkelinformasjonsdokumentet bør derfor også inneholde de samlede 

kostnadene for de anbefalte eiertidene og kortere perioder i både pengebeløp og prosent. 

13) Ettersom virkningen av forskjellige kostnader på avkastningen kan variere, bør nøkkelinformasjonsdokumentet også 

inneholde fordelingen av de forskjellige typene av kostnader. Kostnadsfordelingen bør uttrykkes i standardiserte termer 

og i prosent slik at beløpene for de forskjellige PRIIP-ene lett kan sammenlignes. 

14) Ikke-profesjonelle investorer kan oppleve endringer i sin personlige situasjon som gjør det nødvendig å avvikle 

langsiktige investeringer. Det kan også bli nødvendig å avvikle investeringer på grunn av markedsutviklingen. Ettersom 

det er vanskelig for ikke-profesjonelle investorer å forutse hvor mye likviditet de kan trenge i sine investerings-

porteføljer som helhet, er informasjon om anbefalte eiertider og korteste tillatte eiertider og om muligheten for hel eller 

delvis tidlig innløsning særlig viktig og bør inngå i nøkkelinformasjonsdokumentet. Av samme grunn bør mulighetene 

for og følgene av slik tidlig innløsning klargjøres. Særlig bør det klargjøres om følgene beror på eksplisitte gebyrer, 

sanksjoner eller begrensninger av retten til å avvikle investeringer, eller på det faktum at verdien av PRIIP-et som skal 

avvikles, avhenger sterkt av tidspunktet for avviklingen. 

15) Ettersom ikke-profesjonelle investorer sannsynligvis også vil bruke nøkkelinformasjonsdokumentet som et sammendrag 

av PRIIP-ets viktigste egenskaper, bør det inneholde klar informasjon om hvordan det kan inngis klage på produktet 

eller på måten PRIIP-produsenten eller en person som gir råd om eller selger produktet, har opptrådt på.  
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16) Noen ikke-profesjonelle investorer kan ha ønske om mer informasjon om visse aspekter ved PRIIP-et. Nøkkel-

informasjonsdokumentet bør derfor inneholde en klar og presis krysshenvisning til stedet der det finnes ytterligere 

spesifikk informasjon, dersom slik informasjon skal inngå i nøkkelinformasjonsdokumentet i henhold til forordning 

(EU) nr. 1286/2014. Dersom PRIIP-produsenten er forpliktet til å offentliggjøre annen informasjon i henhold til 

nasjonal rett eller unionsretten, bør ikke-profesjonelle investorer informeres om dette og om hvor de kan finne disse 

andre dokumentene, selv om de bare gjøres tilgjengelige på anmodning. For å sikre at nøkkelinformasjonsdokumentet er 

så kortfattet som mulig, kan lenker til disse andre dokumentene legges ut på et nettsted, forutsatt at det informeres om at 

de finnes og at det gis tilgang til dem via dette nettstedet. 

17) Et nøkkelinformasjonsdokument for et PRIIP som tilbyr mange underliggende investeringsmuligheter, kan ikke ha 

samme format som et nøkkelinformasjonsdokument for et annet PRIIP, ettersom hver underliggende investerings-

mulighet vil ha en spesifikk risiko-, resultat- og kostnadsprofil og all nødvendig informasjon ikke kan gis i ett enkelt 

kortfattet dokument. De underliggende investeringsmulighetene kan være investeringer i PRIIP-er eller andre lignende 

investeringer, eller standardiserte porteføljer av underliggende investeringer. Disse underliggende investerings-

mulighetene kan ha forskjellig risiko-, avkastnings- og kostnadsprofil. Avhengig av typen og antallet underliggende 

investeringsmuligheter bør derfor PRIIP-produsenten, dersom vedkommende finner det hensiktsmessig, kunne utarbeide 

ett enkelt nøkkelinformasjonsdokument for hver mulighet. Disse nøkkelinformasjonsdokumentene bør også inneholde 

generell informasjon om PRIIP-et. 

18) Dersom PRIIP-produsenten anser at ett enkelt nøkkelinformasjonsdokument for hver mulighet ikke er hensiktsmessig 

for ikke-profesjonelle investorer, bør særskilt informasjon om de underliggende investeringsmulighetene og generell 

informasjon om PRIIP-et gis separat. For å unngå forvirring bør den generelle informasjonen om PRIIP-et i nøkkel-

informasjonsdokumentet angi skalaen av risikoer, resultater og kostnader som kan forventes for de forskjellige 

underliggende investeringsmulighetene som tilbys. Den særskilte informasjonen om de underliggende investerings-

mulighetene bør dessuten alltid gjenspeile egenskapene ved det PRIIP-et som de underliggende investeringsmulighetene 

tilbys gjennom. Den særskilte informasjonen kan gis i forskjellige former, for eksempel i form av ett enkelt dokument 

med nødvendig informasjon om alle underliggende investeringsmuligheter eller i form av ett enkelt dokument for hver 

underliggende investeringsmulighet. UCITS-er og fond som ikke er UCITS-er, som er omfattet av artikkel 78–81 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(2) med hensyn til nøkkelinformasjonsdokumentets format og innhold, 

skal unntas fra bestemmelsene i en overgangsperiode i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014. For å sikre en 

konsekvent overgangsordning for disse fondene bør PRIIP-produsenter kunne fortsette å bruke disse nøkkel-

informasjonsdokumentene for PRIIP-er som tilbyr disse typene fond som eneste underliggende investeringsmulighet 

eller sammen med andre underliggende investeringsmuligheter. Dersom PRIIP-produsenter velger å bruke 

nøkkelinformasjonsdokumenter for PRIIP-er som tilbyr slike typer fond sammen med andre investeringsmuligheter, bør 

det generelle nøkkelinformasjonsdokumentet vise en enkelt skala av risikoklasser med samme format som risikoskalaen 

for PRIIP-er. Skalaen av risikoklasser for alle underliggende investeringsmuligheter som tilbys innenfor et gitt PRIIP, 

bør kombinere en sammenfattende indikator for risiko og avkastning i henhold til artikkel 8 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 583/2010(3) for UCITS-er eller fond som ikke er UCITS-er, og en sammenfattende risikoindikator i samsvar 

med denne forordning for andre underliggende investeringsmuligheter. Dersom PRIIP-et tilbyr bare UCITS-er eller fond 

som ikke er UCITS-er, som investeringsmuligheter, bør PRIIP-produsenten kunne benytte presentasjonen og metoden i 

henhold til artikkel 10 i forordning (EU) nr. 583/2010. Uansett hvilken form som velges, bør den særskilte 

informasjonen alltid være i samsvar med informasjonen i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

19) PRIIP-produsenter skal utarbeide nøkkelinformasjonsdokumenter som er riktige, pålitelige, tydelige og ikke villedende. 

Ikke-profesjonelle investorer bør kunne stole på informasjonen i dokumentet når de treffer en investeringsbeslutning, 

selv i månedene og årene etter at nøkkelinformasjonsdokumentet ble utarbeidet, dersom disse PRIIP-ene fortsatt tilbys 

til ikke-profesjonelle investorer. Det bør derfor fastsettes standarder for å sikre at nøkkelinformasjonsdokumenter til rett 

tid gjennomgås og eventuelt endres slik at de blir riktige, pålitelige og tydelige. 

20) Data som brukes til utarbeiding av informasjonen i nøkkelinformasjonsdokumentet, for eksempel om kostnader, risikoer og 

resultatscenarioer, kan endre seg over tid. Endring av data kan føre til endringer i den informasjonen som skal inngå, for 

eksempel endringer av risiko- eller kostnadsindikatorer. PRIIP-produsenter bør derfor fastsette framgangsmåter for 

regelmessig å gjennomgå informasjonen i nøkkelinformasjonsdokumentet. En av disse framgangsmåtene bør være å 

vurdere om endringene av data vil gjøre det nødvendig å endre dokumentet og offentliggjøre det på nytt. PRIIP-produ-

sentenes tilnærmingsmåte bør gjenspeile i hvilken utstrekning informasjonen som skal inngå i nøkkelinformasjons-

dokumentet, endres, ved at det for eksempel for et børsomsatt derivat, slik som en standardisert futurekontrakt, kjøps- eller 

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (omarbeiding) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 583/2010 av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn 

til nøkkelinformasjon og de vilkår som skal oppfylles når nøkkelinformasjon eller prospektet framlegges i et annet varig medium enn papir 

eller på et nettsted (EUT L 176 av 10.7.2010, s. 1). 
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salgsopsjon, ikke bør være nødvendig fortløpende å oppdatere nøkkelinformasjonsdokumentet ettersom den 

informasjonen som trengs for disse instrumentene om risikoer, avkastning og kostnader, ikke vil variere. Periodiske 

gjennomgåelser kan vise seg ikke å være tilstrekkelig i tilfeller der PRIIP-produsenten får kjennskap til, eller burde ha 

fått kjennskap til, endringer utenom den regelmessige gjennomgåelsen som kan få vesentlig innvirkning på 

informasjonen i nøkkelinformasjonsdokumentet, for eksempel endringer av investeringsretningslinjer og -strategi som 

tidligere er offentliggjort, og som ville være av vesentlig betydning for ikke-profesjonelle investorer, eller vesentlige 

endringer av kostnadsstrukturen eller risikoprofilen. PRIIP-produsenter bør derfor også ha plikt til å fastsette 

framgangsmåter for å identifisere situasjoner der informasjonen i nøkkelinformasjonsdokumentet bør gjennomgås og 

endres på ad hoc-basis. 

21) Dersom det ved en periodisk gjennomgåelse eller en ad hoc-gjennomgåelse konstateres at den informasjonen som skal 

inngå i nøkkelinformasjonsdokumentet, er endret, eller at informasjonen i nøkkelinformasjonsdokumentet ikke lenger er 

riktig, pålitelig, tydelig og ikke villedende, bør PRIIP-produsenten ha plikt til å endre nøkkelinformasjonsdokumentet 

for å ta hensyn til den endrede informasjonen. 

22) Ettersom endringene kan være av betydning for ikke-profesjonelle investorer og deres framtidige plasseringer i 

investeringseiendeler, bør ikke-profesjonelle investorer lett kunne finne det nye nøkkelinformasjonsdokumentet, som 

derfor bør offentliggjøres og være lett gjenkjennelig på PRIIP-produsentens nettsted. PRIIP-produsenten bør om mulig 

informere ikke-profesjonelle investorer når nøkkelinformasjonsdokumenter er blitt endret, for eksempel via adresselister 

eller varsler på e-post. 

23) For å sikre at valget av tidspunkt for levering av nøkkelinformasjonsdokumenter foretas på en ensartet måte i hele 

Unionen, bør PRIIP-produsenter ha plikt til å gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig i god tid før disse ikke-

profesjonelle investorene blir bundet av en avtale eller et tilbud som gjelder PRIIP-et. 

24) Ikke-profesjonelle investorer bør få nøkkelinformasjonsdokumentet i tilstrekkelig god tid før sin investeringsbeslutning 

slik at de kan forstå og ta hensyn til relevant PRIIP-informasjon når de treffer beslutningen. Ettersom investerings-

beslutningen treffes før en eventuell obligatorisk angrefrist begynner å løpe, bør nøkkelinformasjonsdokumentet gjøres 

tilgjengelig før en slik angrefrist. 

25) Selv om ikke-profesjonelle investorer i alle tilfeller bør få nøkkelinformasjonsdokumentet i god tid før de blir bundet av 

en avtale eller et tilbud som gjelder PRIIP-et, kan det variere hva som kan anses å være tilstrekkelig lang tid for at ikke-

profesjonelle investorer skal kunne forstå og ta hensyn til informasjonen, ettersom forskjellige ikke-profesjonelle 

investorer har forskjellige behov, erfaringer og kunnskaper. Personer som gir råd om eller selger et PRIIP, bør derfor ta 

hensyn til slike faktorer i forbindelse med de enkelte ikke-profesjonelle investorene når de fastsetter hvor lang tid disse 

investorene vil trenge til å vurdere innholdet i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

26) En ikke-profesjonell investor kan trenge lengre tid til å vurdere nøkkelinformasjonsdokumentet for et komplekst PRIIP 

eller et PRIIP som er ukjent for investoren. Det bør derfor tas hensyn til slike faktorer når det vurderes hva det vil si å 

gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig i god tid. 

27) Når betydningen av kriteriet for god tid skal vurderes, bør det også tas hensyn til om det haster, for eksempel om det er 

viktig for en ikke-profesjonell investor å kjøpe et PRIIP til en bestemt pris og prisen er følsom for transaksjonstids-

punktet. 

28) Av konsekvenshensyn og for å sikre at finansmarkedene virker på en tilfredsstillende måte, må bestemmelsene i denne 

forordning og bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 1286/2014 få anvendelse fra samme dato. 

29) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet («de europeiske tilsynsmyndighetene») har framlagt for Kommisjonen. 

30) De europeiske tilsynsmyndighetene har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 
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rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(4), interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar med 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(5) og interessentgruppen for verdipapirer og 

markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(6). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

NØKKELINFORMASJONSDOKUMENTETS INNHOLD OG PRESENTASJON 

Artikkel 1 

Avsnitt med generell informasjon 

Avsnittet i nøkkelinformasjonsdokumentet som omhandler PRIIP-produsentens identitet og vedkommende myndighet, skal 

inneholde alle følgende opplysninger: 

a) Det navnet som PRIIP-produsenten har gitt PRIIP-et, og eventuelt PRIIP-ets ISIN og entydige produktidentifikator. 

b) PRIIP-produsentens juridiske navn. 

c) Adressen til PRIIP-produsentens nettsted, der ikke-profesjonelle investorer finner informasjon om hvordan de skal komme i 

kontakt med PRIIP-produsenten, og et telefonnummer. 

d) Navnet på vedkommende myndighet som har ansvar for tilsynet med PRIIP-produsenten i forbindelse med nøkkelinforma-

sjonsdokumentet. 

e) Produksjonsdatoen eller, dersom nøkkelinformasjonsdokumentet senere er blitt endret, datoen for den seneste endringen av 

nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Informasjonen i avsnittet nevnt i første ledd skal også omfatte advarselen nevnt i artikkel 8 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 1286/2014 når PRIIP-et oppfyller et av følgende vilkår: 

a) Det er et forsikringsbasert investeringsprodukt som ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 30 nr. 3 bokstav a) i europapar-

laments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97(7). 

b) Det er et PRIIP som ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 25 nr. 4 bokstav a) punkt i)–vi) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU(8).  

Artikkel 2 

Avsnittet «Hva slags produkt er dette?» 

1. Informasjon om typen PRIIP og dets juridiske form skal angis i avsnittet «Hva slags produkt er dette?».  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(6) 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). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon (EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19). 

(8) 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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2. Informasjon om PRIIP-ets mål og hvordan de skal nås, skal sammenfattes på en kortfattet, klar og forståelig måte i 

avsnittet «Hva slags produkt er dette?» i nøkkelinformasjonsdokumentet. Informasjonen skal angi de viktigste faktorene som 

bestemmer avkastningen, de underliggende investeringseiendelene eller referanseverdiene samt hvordan avkastningen 

fastsettes, og forholdet mellom PRIIP-ets avkastning og avkastningen på de underliggende investeringseiendelene eller refe-

ranseverdiene. Denne informasjonen skal gjenspeile forholdet mellom den anbefalte eiertiden og PRIIP-ets risiko- og 

avkastningsprofil. 

Dersom eiendelene eller referanseverdiene nevnt i første ledd er så mange at det ikke kan henvises til hver enkelt av dem i et 

nøkkelinformasjonsdokument, skal bare markedssegmenter eller instrumenttyper med hensyn til de underliggende investerings-

eiendelene eller referanseverdiene angis. 

3. Beskrivelsen av den typen ikke-profesjonelle investorer som PRIIP-et skal markedsføres overfor i avsnittet «Hva slags 

produkt er dette?» i nøkkelinformasjonsdokumentet, skal inneholde informasjon om de ikke-profesjonelle investorene som 

PRIIP-produsenten har valgt som målgruppe, særlig med hensyn til behovene, egenskapene og målene til den typen kunde som 

PRIIP-et passer for. Dette skal fastsettes på grunnlag av ikke-profesjonelle investorers evne til å bære investeringstap og deres 

preferanser når det gjelder investeringshorisont, deres teoretiske kunnskap om og tidligere erfaring med PRIIP-er, 

finansmarkedene samt potensielle sluttkunders behov, egenskaper og mål. 

4. De nærmere opplysningene om forsikringsytelser i avsnittet «Hva slags produkt er dette?» i nøkkelinformasjons-

dokumentet skal i et generelt sammendrag inneholde forsikringsavtalens viktigste egenskaper, en definisjon av hver ytelse som 

inngår, med en forklaring om at ytelsenes verdi vises i avsnittet «Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?», og 

informasjon som gjenspeiler de typiske biometriske egenskapene hos målgruppen av ikke-profesjonelle investorer og viser den 

samlede premien, den biometriske risikopremien som utgjør en del av den samlede premien, og enten virkningen av den 

biometriske risikopremien på investeringens avkastning ved slutten av den anbefalte eiertiden, eller virkningen av den 

kostnadsdelen av den biometriske risikopremien som det er tatt hensyn til i de løpende kostnadene i tabellen «Kostnader over 

tid», beregnet i samsvar med vedlegg VII. Dersom premien betales i form av et engangsbeløp, skal de nærmere opplysningene 

omfatte det investerte beløpet. Dersom premien betales periodisk, skal informasjonen omfatte antallet periodiske betalinger, en 

beregning av den gjennomsnittlige biometriske risikopremien som en prosentandel av den årlige premien og en beregning av 

det gjennomsnittlige investerte beløpet. 

De nærmere opplysningene nevnt i første ledd skal også omfatte en forklaring av forsikringspremiebetalingenes innvirkning, 

tilsvarende den anslåtte verdien av forsikringsytelsene, på avkastningen av investeringen for den ikke-profesjonelle investoren. 

5. Informasjonen om PRIIP-ets løpetid i avsnittet «Hva slags produkt er dette?» i nøkkelinformasjonsdokumentet skal 

omfatte alle følgende opplysninger: 

a) PRIIP-ets forfallsdato eller en opplysning om at det ikke er noen forfallsdato. 

b) En angivelse av hvorvidt PRIIP-produsenten har rett til ensidig å si opp PRIIP-et. 

c) En beskrivelse av under hvilke omstendigheter PRIIP-et automatisk kan sies opp, og oppsigelsesdatoer, dersom disse er 

kjent. 

Artikkel 3 

Avsnittet «Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?» 

1. I avsnittet «Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?» i nøkkelinformasjonsdokumentet skal PRIIP-produsenten 

anvende den metoden for presentasjon av risiko som er fastsatt i vedlegg II, inkludere de tekniske aspektene for å beskrive den 

sammenfattende risikoindikatoren angitt i vedlegg III og følge de tekniske retningslinjene, formatene og metoden for å beskrive 

resultatscenarioer som fastsatt i vedlegg IV og V. 

2. I avsnittet «Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?» i nøkkelinformasjonsdokumentet skal PRIIP-produsenter 

inkludere følgende: 

a) PRIIP-ets risikonivå i form av en risikoklasse ved bruk av en sammenfattende risikoindikator med en numerisk skala fra  

1 til 7.  
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b) En uttrykkelig henvisning til eventuelle illikvide PRIIP-er eller PRIIP-er med vesentlig likviditetsrisiko, som definert i  

del 4 i vedlegg II, i form av en advarsel om dette i beskrivelsen av den sammenfattende risikoindikatoren. 

c) En redegjørelse under den sammenfattende risikoindikatoren om at dersom et PRIIP er angitt i en annen valuta enn den 

offisielle valutaen i medlemsstaten der PRIIP-et markedsføres, kan avkastningen variere på grunn av valutasvingninger 

dersom den angis i valutaen i den medlemsstaten der PRIIP-et markedsføres. 

d) En kort beskrivelse av PRIIP-ets risiko- og avkastningsprofil og en advarsel om at PRIIP-ets risiko kan være vesentlig 

høyere enn det som framgår av den sammenfattende risikoindikatoren, dersom PRIIP-et ikke holdes til forfall eller i den 

anbefalte eiertiden, dersom det er aktuelt. 

e) For PRIIP-er med avtalte gebyrer ved tidlig innløsning eller lange oppsigelsesperioder for avvikling av investeringen, en 

henvisning til de relevante underliggende vilkårene i avsnittet «Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan 

jeg ta ut penger underveis?». 

f) En angivelse av det mulige største tapet og informasjon om at investeringen kan gå tapt dersom den ikke beskyttes, eller 

dersom PRIIP-produsenten ikke er i stand til å foreta utbetalinger, eller at det kan bli nødvendig med ytterligere innbeta-

linger ut over den opprinnelige investeringen og at det samlede tapet vesentlig kan overstige den samlede opprinnelige 

investeringen. 

3. PRIIP-produsenter skal inkludere fire passende resultatscenarioer som fastsatt i vedlegg V i avsnittet «Hva er risikoene, 

og hvilken avkastning kan jeg få?» i nøkkelinformasjonsdokumentet. Disse fire resultatscenarioene skal være et stresscenario, 

et ufordelaktig scenario, et moderat scenario og et fordelaktig scenario. 

4. For forsikringsbaserte investeringsprodukter skal det inkluderes et ytterligere resultatscenario i avsnittet «Hva er 

risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?» i nøkkelinformasjonsdokumentet som gjenspeiler den forsikringsytelsen som 

mottakeren får dersom det inntreffer en forsikringshendelse som er dekket. 

5. For PRIIP-er som er futurekontrakter, kjøps- og salgsopsjoner som handles på et regulert marked eller på et marked i en 

tredjestat som anses som likeverdig med et regulert marked i samsvar med artikkel 28 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 600/2014(9), skal resultatscenarioer inkluderes i form av grafer for avkastningsstrukturen som fastsatt i vedlegg V i 

avsnittet med overskriften «Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?» i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Artikkel 4 

Avsnittet «Hva skjer dersom [navnet på PRIIP-produsenten] ikke er i stand til å foreta utbetalinger?» 

PRIIP-produsenter skal inkludere følgende i avsnittet «Hva skjer dersom [navnet på PRIIP-produsenten] ikke er i stand til å 

foreta utbetalinger?» i nøkkelinformasjonsdokumentet: 

a) En angivelse av hvorvidt den ikke-profesjonelle investoren kan lide økonomisk tap som følge av mislighold hos PRIIP-

produsenten eller en annen enhet enn PRIIP-produsenten, og eventuelt denne enhetens identitet. 

b) En presisering av om tapet nevnt i bokstav a) dekkes av en erstatnings- eller garantiordning for investorer, og om det 

foreligger noen begrensninger eller vilkår for denne dekningen. 

Artikkel 5 

Avsnittet «Hva vil denne investeringen koste?» 

1. PRIIP-produsenter skal anvende følgende i avsnittet «Hva vil denne investeringen koste?» i nøkkelinformasjonsd-

okumentet: 

a) Metoden for beregning av kostnader nevnt i vedlegg VI. 

b) Når det gjelder informasjon om kostnader, tabellene «Kostnader over tid» og «Kostnadenes sammensetning», som fastsatt i 

vedlegg VII, i samsvar med de relevante tekniske retningslinjene der.  

  

(9) 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). 
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2. I tabellen «Kostnader over tid» i avsnittet «Hva vil denne investeringen koste?» i nøkkelinformasjonsdokumentet skal 

PRIIP-produsentene spesifisere den sammenfattende kostnadsindikatoren for de samlede kostnadene for PRIIP-et som et enkelt 

tall som angir pengebeløp og prosent for de forskjellige tidsperiodene fastsatt i vedlegg VI. 

3. I tabellen «Kostnadssammensetning» i avsnittet «Hva vil denne investeringen koste?» i nøkkelinformasjonsdokumentet 

skal PRIIP-produsentene angi følgende: 

a) Eventuelle engangskostnader, for eksempel tegnings- og innløsningskostnader, uttrykt i prosent. 

b) Eventuelle løpende kostnader, for eksempel porteføljens transaksjonskostnader per år, og andre løpende kostnader per år, 

uttrykt i prosent. 

c) Eventuelle tilleggskostnader, for eksempel resultatavhengige gebyrer og/eller resultatavhengig vederlag, uttrykt i prosent. 

4. PRIIP-produsenter skal inkludere en beskrivelse av hver enkelt kostnad i tabellen «Kostnadssammensetning» i avsnittet 

«Hva vil denne investeringen koste?» i nøkkelinformasjonsdokumentet med angivelse av hvor og hvordan disse kostnadene kan 

avvike fra de faktiske kostnadene som den ikke-profesjonelle investoren kan pådra seg, eller som kan være avhengige av om 

den ikke-profesjonelle investoren velger å utøve eller ikke utøve visse opsjoner. 

Artikkel 6 

Avsnittet «Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan jeg ta ut penger underveis?» 

PRIIP-produsenter skal inkludere følgende i avsnittet «Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan jeg ta ut 

penger underveis?» i nøkkelinformasjonsdokumentet: 

a) En kort begrunnelse for valget av anbefalt eller korteste tillatte eiertid. 

b) En beskrivelse av framgangsmåten for å avvikle investeringen og når en slik avvikling er mulig, herunder opplysning om 

hvordan en tidlig innløsning vil påvirke PRIIP-ets risiko- og resultatprofil, eller anvendelsen av kapitalgarantier. 

c) Informasjon om eventuelle gebyrer og sanksjoner som ilegges dersom investeringen avvikles før forfallsdato eller andre 

angitte datoer, bortsett fra den anbefalte eiertiden, herunder en krysshenvisning til den informasjonen om kostnader som 

skal inngå i nøkkelinformasjonsdokumentet i henhold til artikkel 5, og en klargjøring av konsekvensene av slike gebyrer og 

sanksjoner for forskjellige eiertider. 

Artikkel 7 

Avsnittet «Hvordan kan jeg klage?» 

PRIIP-produsenter skal gi følgende opplysninger i avsnittet «Hvordan kan jeg klage?» i nøkkelinformasjonsdokumentet, i 

sammenfattet form: 

a) Hvilke skritt som skal tas for å inngi klage på produktet eller på måten PRIIP-produsenten eller den personen som gir råd 

om eller selger produktet, har opptrådt på. 

b) En lenke til den relevante nettsiden for slike klager. 

c) En aktuell postadresse og e-postadresse som slike klager kan sendes til. 

Artikkel 8 

Avsnittet «Andre relevante opplysninger» 

1. PRIIP-produsenter skal i avsnittet «Andre relevante opplysninger» i nøkkelinformasjonsdokumentet angi om det finnes 

andre informasjonsdokumenter som kan tilbys, og om disse stilles til rådighet på bakgrunn av et rettslig krav eller bare på 

anmodning fra den ikke-profesjonelle investoren.  
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2. Informasjonen i avsnittet «Andre relevante opplysninger» i nøkkelinformasjonsdokumentet kan framlegges i sammen-

drags form med en lenke til et nettsted der det finnes annen informasjon enn dokumentene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 9 

Mal 

PRIIP-produsenter skal presentere nøkkelinformasjonsdokumentet ved hjelp av malen fastsatt i vedlegg I. Malen skal fylles ut i 

samsvar med kravene i denne delegerte forordning og i forordning (EU) nr. 1286/2014. 

KAPITTEL II 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM NØKKELINFORMASJONSDOKUMENTET 

Artikkel 10 

PRIIP-er som tilbyr flere forskjellige investeringsmuligheter 

Dersom et PRIIP tilbyr en rekke underliggende investeringsmuligheter og informasjon om disse underliggende investerings-

mulighetene ikke kan gis i ett enkelt kortfattet dokument, skal PRIIP-produsentene framlegge ett av følgende: 

a) Et nøkkelinformasjonsdokument for hver underliggende investeringsmulighet i PRIIP-et inklusive informasjon om PRIIP-et 

i samsvar med kapittel I. 

b) Et generelt nøkkelinformasjonsdokument som beskriver PRIIP-et i samsvar med kapittel I, med mindre annet er angitt i 

artikkel 11–14. 

Artikkel 11 

Avsnittet «Hva slags produkt er dette?» i det generelle nøkkelinformasjonsdokumentet 

I avsnittet «Hva slags produkt er dette?» skal PRIIP-produsentene som unntak fra artikkel 2 nr. 2 og 3 angi følgende: 

a) En beskrivelse av typene av underliggende investeringsmuligheter, herunder markedssegmenter eller instrumenttyper, samt 

de viktigste faktorene som bestemmer avkastningen. 

b) En erklæring om at typen investorer som PRIIP-et skal markedsføres overfor, varierer på grunnlag av den underliggende 

investeringsmuligheten. 

c) Opplysning om hvor nærmere informasjon om hver underliggende investeringsmulighet kan finnes. 

Artikkel 12 

Avsnittet «Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?» i det generelle nøkkelinformasjonsdokumentet 

1. I avsnittet «Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?» skal PRIIP-produsentene som unntak fra artikkel 3  

nr. 2 bokstav a) og nr. 3 angi følgende: 

a) Risikoklassene for alle underliggende investeringsmuligheter som tilbys gjennom PRIIP-et, ved bruk av en sammenfattende 

risikoindikator med en numerisk skala fra 1 til 7, som fastsatt i vedlegg III. 

b) En erklæring om at investeringens risiko og avkastning varierer på grunnlag av den underliggende investeringsmuligheten.  
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c) En kort beskrivelse av hvordan PRIIP-ets resultat som helhet avhenger av de underliggende investeringsmulighetene. 

d) Opplysning om hvor nærmere informasjon om hver underliggende investeringsmulighet kan finnes. 

2. Dersom PRIIP-produsenter bruker nøkkelinformasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 14 nr. 2, skal de for å 

spesifisere risikoklassene nevnt i nr. 1 bokstav a) bruke den sammenfattende indikatoren for risiko og avkastning i henhold til 

artikkel 8 i forordning (EU) nr. 583/2010 i forbindelse med UCITS-er eller fond som ikke er UCITS-er, som underliggende 

investeringsmuligheter. 

Artikkel 13 

Avsnittet «Hva vil denne investeringen koste?» i det generelle nøkkelinformasjonsdokumentet 

1. I avsnittet «Hva vil denne investeringen koste?» skal PRIIP-produsentene som unntak fra artikkel 5 nr. 1 bokstav b) angi 

følgende: 

a) De forskjellige kostnadene for PRIIP-et i tabellene «Kostnader over tid» og «Kostnadssammensetning» i vedlegg VII. 

b) En erklæring om at kostnadene for den ikke-profesjonelle investoren varierer på grunnlag av den underliggende 

investeringsmuligheten. 

c) Opplysning om hvor nærmere informasjon om hver underliggende investeringsmulighet kan finnes. 

2. Uten hensyn til kravene i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og som unntak fra nr. 12–20 i vedlegg VI kan PRIIP-produsenter, 

dersom de bruker nøkkelinformasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 14 nr. 2, benytte metoden i nr. 21 i vedlegg VI på 

eksisterende UCITS-er eller fond som ikke er UCITS-er. 

3. Dersom PRIIP-produsenter bruker nøkkelinformasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 14 nr. 2 med UCITS-er eller 

fond som ikke er UCITS-er, som de eneste underliggende investeringsmulighetene, kan de som unntak fra artikkel 5 spesifisere 

kostnadsomfanget for PRIIP-et i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 583/2010. 

Artikkel 14 

Særskilt informasjon om hver underliggende investeringsmulighet 

1. Når det gjelder den særskilte informasjonen nevnt i artikkel 11, 12 og 13, skal PRIIP-produsenter for hver underliggende 

investeringsmulighet inkludere alle følgende opplysninger: 

a) En advarsel om at produktet kan være vanskelig å forstå, dersom det er relevant. 

b) Investeringsmålene og hvordan de skal nås samt det planlagte målmarkedet i samsvar med artikkel 2 nr. 2 og 3. 

c) En sammenfattende risikoindikator og beskrivende forklaring samt resultatscenarioer i samsvar med artikkel 3. 

d) En redegjørelse for kostnadene i samsvar med artikkel 5. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan PRIIP-produsenter bruke nøkkelinformasjonsdokumentet utarbeidet i samsvar med artikkel 78–

81 i direktiv 2009/65/EF for å gi særskilt informasjon med hensyn til artikkel 11–13 i denne delegerte forordning dersom minst 

en av de underliggende investeringsmulighetene nevnt i nr. 1 er et UCITS eller et fond som ikke er UCITS, som nevnt i artikkel 

32 i forordning (EU) nr. 1286/2014. 

KAPITTEL III 

GJENNOMGÅELSE OG ENDRING AV NØKKELINFORMASJONSDOKUMENTET 

Artikkel 15 

Gjennomgåelse 

1. PRIIP-produsenter skal gjennomgå informasjonen i nøkkelinformasjonsdokumentet hver gang det skjer en endring som i 

betydelig grad påvirker eller kan forventes å påvirke informasjonen i dokumentet, og minst hver tolvte måned etter den første 

offentliggjøringen av nøkkelinformasjonsdokumentet.  
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2. Målet med gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 er å kontrollere om informasjonen i nøkkelinformasjonsdokumentet fortsatt er 

riktig, pålitelig, tydelig og ikke villedende. Ved gjennomgåelsen skal særlig følgende kontrolleres: 

a) Om informasjonen i nøkkelinformasjonsdokumentet oppfyller de generelle kravene til form og innhold i forordning (EU) 

nr. 1286/2014, eller de særlige kravene til form og innhold i denne delegerte forordning. 

b) Om PRIIP-ets markedsrisiko- eller kredittrisikotiltak er endret og den kombinerte virkningen av denne endringen er at 

PRIIP-et må flyttes til en annen risikoklasse i den sammenfattende risikoindikatoren enn den som er angitt i det 

nøkkelinformasjonsdokumentet som gjennomgås. 

c) Om den gjennomsnittlige avkastningen for PRIIP-ets moderate resultatscenario, uttrykt som en årlig avkastning i prosent, 

har endret seg med mer enn fem prosentpoeng. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 skal PRIIP-produsenter opprette og i hele PRIIP-ets levetid der det tilbys til ikke-profesjonelle 

investorer, opprettholde egnede framgangsmåter for uten unødig opphold å kunne oppdage eventuelle omstendigheter som kan 

føre til en endring som i betydelig grad påvirker eller kan forventes å påvirke riktigheten, påliteligheten eller tydeligheten i den 

informasjonen som gis i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Artikkel 16 

Gjennomgåelse 

1. PRIIP-produsenter skal uten unødig opphold gjennomgå nøkkelinformasjonsdokumentet dersom en gjennomgåelse i 

henhold til artikkel 15 viser at dette er nødvendig. 

2. PRIIP-produsenter skal sikre at alle avsnittene i nøkkelinformasjonsdokumentet som påvirkes av slike endringer, 

oppdateres. 

3. PRIIP-produsenten skal offentliggjøre det nøkkelinformasjonsdokumentet som er gjennomgått, på sitt nettsted. 

KAPITTEL IV 

LEVERING AV NØKKELINFORMASJONSDOKUMENTET 

Artikkel 17 

Vilkår for levering i god tid 

1. Personer som gir råd om eller selger et PRIIP, skal gjøre nøkkelinformasjonsdokumentet tilgjengelig tilstrekkelig tidlig til 

at ikke-profesjonelle investorer får den tiden de trenger til å vurdere dokumentet før de blir bundet av en avtale eller et tilbud 

som gjelder PRIIP-et, uansett om den ikke-profesjonelle investoren har angrefrist eller ikke. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal personer som gir råd om eller selger et PRIIP, vurdere hvor lang tid hver ikke-profesjonell 

investor trenger til å vurdere nøkkelinformasjonsdokumentet, idet det tas hensyn til følgende: 

a) Den ikke-profesjonelle investorens kunnskap om og erfaring med PRIIP-et eller med PRIIP-er som er av lignende art eller 

medfører lignende risikoer. 

b) PRIIP-ets kompleksitet. 

c) Dersom rådgivningen eller salget skjer på den ikke-profesjonelle investorens initiativ, det behovet for raskt å inngå den 

foreslåtte avtalen eller godta det foreslåtte tilbudet som den ikke-profesjonelle investoren uttrykkelig har gitt uttrykk for. 
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Artikkel 18 

Sluttbestemmelser 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Artikkel 14 nr. 2 får anvendelse fra 31. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 8. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 100 av 12.4.2017, s. 13–52] 



Nr. 84/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.12.2020 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1866 

av 3. juli 2019 

om endring av delegert forordning (EU) 2017/653 for å tilpasse overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr 

andeler i fond nevnt i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende 

investeringsmuligheter, til den forlengede unntaksperioden i henhold til nevnte artikkel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjons-

dokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP)(1), særlig 

artikkel 8 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1286/2014 er forvaltningsselskaper som definert i artikkel 2 nr. 1 

bokstav b) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(2), investeringsselskaper som nevnt i artikkel 27 i nevnte 

direktiv samt personer som gir råd om eller selger andeler i UCITS-er som nevnt i artikkel 1 nr. 2 i nevnte direktiv, 

unntatt fra forpliktelsene i henhold til nevnte forordning inntil 31. desember 2019. Når en medlemsstat anvender regler 

for nøkkelinformasjonsdokumentets format og innhold i henhold til artikkel 78–81 i direktiv 2009/65/EF på fond som 

ikke er UCITS-er, og som tilbys ikke-profesjonelle investorer, får unntaket fastsatt i artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1286/2014 anvendelse på forvaltningsselskaper, investeringsselskaper og personer som gir råd om eller selger 

andeler i slike fond til ikke-profesjonelle investorer. For å skape en konsekvent rettslig overgangsordning for disse 

fondene får produsenter av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer 

(«PRIIP-produsenter») i henhold til artikkel 18 tredje ledd i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653(3) fortsette å 

bruke slike dokumenter utarbeidet i samsvar med disse artiklene inntil 31. desember 2019, dersom minst én av de 

underliggende investeringsmulighetene er et UCITS- eller ikke-UCITS-fond. 

2) Forordning (EU) nr. 1286/2014 er blitt endret for å forlenge overgangsordningene nevnt i artikkel 32 i forordningen 

inntil 31. desember 2021(4). For å gjøre det mulig for PRIIP-produsenter å fastslå sine forpliktelser med sikkerhet bør 

datoen angitt i artikkel 18 tredje ledd i delegert forordning (EU) 2017/653 derfor endres. 

3) Delegert forordning (EU) 2017/653 bør derfor endres. 

4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet («de europeiske tilsynsmyndighetene») har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 8.11.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1. 

(2) 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) (omarbeiding) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 

om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) 

ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene 

og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige (EUT L 100 av 12.4.2017, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av 

innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT 

L 188 av 12.7.2019, s. 55). 

2020/EØS/84/47 
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5) De europeiske tilsynsmyndighetene har verken holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske regulerings-

standarder som ligger til grunn for denne forordningen, eller analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene, 

ettersom en konsekvensanalyse allerede er utarbeidet for de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert 

forordning (EU) 2017/653. Denne forordningen verken endrer innholdet i delegert forordning (EU) 2017/653 eller 

skaper nye forpliktelser for PRIIP-produsenter eller personer som gir råd om eller selger PRIIP-er, herunder dem som er 

nevnt i artikkel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014. De europeiske tilsynsmyndighetene har innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(5), interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet i samsvar med artikkel 37 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(6) og interessentgruppen for verdipapirer og markeder 

opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(7). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 18 i delegert forordning (EU) 2017/653 skal tredje ledd lyde: 

«Artikkel 14 nr. 2 får anvendelse til 31. desember 2021.» 

Artikkel 2 

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 3. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

  

(5) 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). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(7) 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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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/977 

av 4. april 2018 

om retting av den bulgarske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2017/653 om utfylling av  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om  

sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved  

fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av 

nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike  

dokumenter tilgjengelige(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjons-

dokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP)(1), særlig 

artikkel 8 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den bulgarske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653(2) inneholder en feil i vedlegg II del 2 

nr. 51 med hensyn til antallet klasser som CRM-ene (Credit Risk Measures) skal økes med. 

2) Den bulgarske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2017/653 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene 

berøres ikke. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 12.7.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 352 av 9.12. 2014, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 

om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) 

ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene 

og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige (EUT L 100 av 12.4.2017, s. 1). 

2020/EØS/84/48 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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