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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/319 

av 6. februar 2019 

om endring av vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og vedlegg XV til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til opplysninger om overførbar spongiform 

encefalopati i hygienesertifikater for import til Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

innledende punktum og bokstav m), 

under henvisning til 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)(2), særlig artikkel 42 nr. 2 innledende punktum, 

bokstav d) og siste ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform encefalopati 

(TSE) hos storfe, sau og geit. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. Den nevnte forordningen gir også et rettslig grunnlag for 

klassifisering, som fastsatt i kommisjonsvedtak 2007/453/EF(3), av medlemsstater og tredjeland eller regioner i disse 

landene etter sykdomsstatus når det gjelder bovin spongiform encefalopati (BSE), i kategoriene ubetydelig BSE-risiko, 

kontrollert BSE-risiko og ikke-fastsatt BSE-risiko. 

2) I vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt krav ved import til Unionen av levende dyr, embryoer, egg 

og produkter av animalsk opprinnelse. I kapittel B i det nevnte vedlegget fastsettes kravene ved import av storfe med 

hensyn til BSE-statusen til tredjelandene eller regionene. I kapittel D i vedlegget er det dessuten fastsatt krav om 

framlegging av en attest om TSE-relatert risiko i hygienesertifikatet som kreves ved import til Unionen av visse 

animalske biprodukter og avledede produkter, herunder blant annet bearbeidede animalske proteiner. 

3) Kapittel B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1396(4), 

krever at levende storfe som importeres til Unionen, ikke må ha blitt eksponert for BSE-positive dyr 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 28.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2020 av 12. juni 2020 

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

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

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

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

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

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EUT L 225 av 

19.8.2016, s. 76). 
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eller deres kohorter. Ettersom BSE hovedsakelig overføres gjennom fôr som er kontaminert med BSE-prionet, bør dette 

kravet endres slik at levende storfe som importeres til Unionen, ikke kan være BSE-positive eller tilhøre kohorten til 

slike dyr. Kapittel B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

4) Forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsetter folkehelse- og dyrehelseregler for animalske biprodukter og avledede 

produkter for å forebygge og redusere risiko for folkehelsen og dyrehelsen som følge av disse produktene. 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(5) fastsetter gjennomføringstiltak for folkehelse- og dyrehelsereglene for 

animalske biprodukter og avledede produkter fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder visse krav ved import 

av animalske biprodukter og avledede produkter fra tredjeland. 

5) I vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes visse definisjoner som gjelder i den nevnte forordningen. Artikkel 

31 i forordning (EU) nr. 142/2011 fastsetter at forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter for import 

til eller transitt gjennom Unionen skal følges av hygienesertifikater og erklæringer i samsvar med modellene fastsatt i 

vedlegg XV. 

6) I nr. 1 i artikkel 11.4.13 i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr («OIE-regelverket»)(6) anbefales 

det at kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIE-regelverket, og varer som inneholder slike 

produkter, som kommer fra land eller områder med en ubetydelig BSE-risiko der det har vært et nasjonalt tilfelle av 

BSE, kan inngå i internasjonal handel bare dersom produktene er framstilt av storfe født etter datoen for faktisk 

gjennomføring i landet av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som 

definert i OIE-regelverket. I nr. 2 i samme artikkel anbefales det at kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som 

definert i OIE-regelverket, og varer som inneholder slike produkter, ikke bør inngå i internasjonal handel dersom de 

kommer fra tredjeland eller soner med en kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko. 

7) I OIE-regelverket defineres kjøttbeinmel som proteinprodukter i fast form framstilt ved smelting av animalsk vev, 

herunder andre proteinholdige mellomprodukter enn peptider med en molekylvekt på under 10 000 dalton og 

aminosyrer. Kjøttbeinmel som definert i OIE-regelverket omfatter dermed både definisjonen av kjøttbeinmel i nr. 27 i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 og definisjonen av bearbeidet animalsk protein i nr. 5 i samme vedlegg. 

8) I samsvar med artikkel 41 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1069/2009 bør import til Unionen av kjøttbeinmel som 

definert i Unionens regelverk finne sted bare dersom det er vedtatt gjennomføringsregler som fastsetter vilkårene for slik 

import. Ettersom det ikke er vedtatt slike gjennomføringsregler, er det for øyeblikket ikke tillatt å importere 

kjøttbeinmel som stammer fra materiale i kategori 1 eller 2, til Unionen. Bearbeidet animalsk protein som definert i 

Unionens regelverk kan imidlertid importeres til Unionen, forutsatt at de TSE-relaterte importvilkårene fastsatt i kapittel 

D avsnitt B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 samt vilkårene for import av bearbeidet animalsk protein 

fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011 er oppfylt. 

9) For å bringe TSE-vilkårene for import til Unionen fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001 i samsvar med anbefalingene i 

kapittelet om TSE i OIE-regelverket bør kapittel D avsnitt B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres slik at 

kravet fastsatt i dette avsnittet tar hensyn til anbefalingene i artikkel 11.4.13 i OIE-regelverket. Ettersom bearbeidet 

animalsk protein fra drøvtyggere er godkjent for bruk i produksjonen av fôr til kjæledyr i Unionen, og for å unngå 

diskriminerende behandling av import sammenlignet med produksjon i Den europeiske union, bør anbefalingene i 

artikkel 11.4.13 i OIE-regelverket ikke følges ved import av kjæledyrfôr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra 

drøvtyggere, forutsatt at slikt fôr er behandlet og merket i samsvar med Unionens regelverk. 

10) Kapittel D avsnitt B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.  

  

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(6) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 
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11) Det er mulig at produkter av animalsk opprinnelse i henhold til unionsretten eller fordi den driftsansvarlige bestemmer 

det, må angis som animalske biprodukter. Når en driftsansvarlig bestemmer at produkter av animalsk opprinnelse skal 

erklæres som animalske biprodukter, er denne beslutningen ugjenkallelig. Slike animalske biprodukter skal ikke brukes 

som næringsmidler. Visse animalske biprodukter har samme tollkoder i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

animalske produkter beregnet på konsum som er fastsatt i vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(7). Med 

hensyn til klassifiseringen under KN-tollkodene må tollmyndighetene i medlemsstatene kunne skille klart mellom 

produkter som er egnet til konsum, og produkter som er uegnet til konsum. For å unngå forvirring i forbindelse med 

denne klassifiseringen bør det i helsegarantiene som inngår i importsertifikatene for ubearbeidede animalske 

biprodukter, spesifiseres at selv om de animalske biproduktene stammer fra animalske produkter som på et tidligere 

tidspunkt var egnet for konsum, er de nå klassifisert som og behandles som animalske biprodukter som holdes 

permanent utenfor næringsmiddelkjeden. Modellene for hygienesertifikater i kapittel 3 D, 3 F og 8 i vedlegg XV til 

forordning (EF) nr.142/2011 bør derfor endres. 

12) Dessuten bør TSE-attestene i sertifikatmodellene for import til og transitt gjennom Unionen av visse animalske 

biprodukter i kapittel 1, 1a, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 og 18 i 

vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres for å ta hensyn til kravene i kapittel D i vedlegg IX til forordning 

(EF) nr. 999/2001, endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 630/2013(8), forordning (EU) 2016/1396 og denne 

forordningen. 

13) Vilkårene for import av bearbeidet animalsk protein omhandlet i hygienesertifikatmodellen i kapittel 1 i vedlegg XV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 krever fravær av blod fra drøvtyggere i bearbeidede animalske proteiner importert fra 

tredjeland. Den nye TSE-attesten beskrevet i punkt II.7. i hygienesertifikatmodellen, som endret ved denne 

forordningen, gir imidlertid tilstrekkelige garantier for å redusere risikoen for TSE i slike produkter. Derfor bør ordlyden 

«andre dyr enn drøvtyggere» utgå i alle hygienesertifikatmodellene fastsatt i vedlegg XV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 som skal endres ved denne forordningen. 

14) Kapittel 1, 1a, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 og 18 i vedlegg XV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

15) I tillegg skal forsendelser av mellomprodukter beregnet på produksjon av kosmetikk og legemidler ledsages av en 

erklæring utfylt i samsvar med modellen i kapittel 20 i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 når de blir framlagt 

for veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon. Mellomprodukter kan bestå av eller kan inneholde animalske 

biprodukter. I de nåværende erklæringsmodellene er det angitt bare et begrenset antall relevante HS-koder som skal 

benyttes av den driftsansvarlige til å melde produktet til tollmyndighetene i medlemsstatene. Det er ikke mulig å på 

forhånd fastsette en uttømmende liste over HS-koder i erklæringsmodellen som ville omfatte alle kombinasjoner av 

animalske biprodukter i mellomproduktene. De nåværende HS-kodene bør derfor erstattes slik at personen som har 

ansvaret for forsendelsen, kan melde mellomprodukter til grensekontrollstasjonen ved hjelp av en relevant HS-kode i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/275/EF(9). Kapittel 20 i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor 

endres. 

16) For å unngå handelsforstyrrelser bør det ved denne forordningen fastsettes en overgangsperiode der import til og transitt 

gjennom Unionen av varene som berøres av endringene i forordning (EU) nr. 142/2011, fortsatt godtas, forutsatt at disse 

varene oppfyller kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011 før de ble endret ved denne forordningen. 

17) 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 

Vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

  

(7) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

(8) Kommisjonsforordning (EF) nr. 630/2013 av 28. juni 2013 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EUT L 179 av 

29.6.2013, s. 60). 

(9) Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i 

samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 av 4.5.2007, s. 9). 
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Artikkel 2 

Vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

I en overgangsperiode fram til 30. september 2019 skal forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter som 

ledsages av et hygienesertifikat som er behørig utfylt og underskrevet i samsvar med den relevante hygienesertifikatmodellen i 

kapittel 1, 1a, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 eller 18 i vedlegg XV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 i den utgaven som gjaldt før endringene fastsatt i artikkel 2 i denne forordningen, og eventuelt en 

erklæring som er behørig utfylt og underskrevet i samsvar med erklæringsmodellen i kapittel 20 i det nevnte vedlegget, i den 

utgaven som gjaldt før endringene fastsatt i artikkel 2 i denne forordningen, fortsatt godkjennes for import til og transitt 

gjennom Unionen, forutsatt at slike hygienesertifikater eller erklæringer ble behørig utfylt og underskrevet senest 31. juli 2019. 

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 6. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel B: 

i) I avsnitt A bokstav b) skal innledningen lyde: 

«b) at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake 

til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er følgende storfe:» 

ii) I avsnitt B bokstav b) skal innledningen lyde: 

«b) at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake 

til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er følgende storfe:» 

iii) I avsnitt C bokstav c) skal innledningen lyde: 

«c) at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake 

til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er følgende storfe:» 

2) I kapittel D skal avsnitt B lyde: 

«AVSNITT B 

Krav til hygienesertifikater 

1. Ved import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sau og geit nevnt i avsnitt A skal det framlegges et 

hygienesertifikat som attesterer at 

a) det animalske biproduktet eller avledede produktet 

i) ikke inneholder og ikke stammer fra spesifisert risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne 

forordningen, og 

ii) ikke inneholder og ikke stammer fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt dersom 

dyrene som de animalske biproduktene eller avledede produktet er framstilt av, ble født, oppdrettet uten avbrudd 

og slaktet i et land eller en region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko, der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, og 

iii) stammer fra dyr som ikke er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som 

er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som et land eller en region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, 

eller 

b) det animalske biproduktet eller avledede produktet verken inneholder eller stammer fra andre materialer fra storfe, sau 

og geit enn de som stammer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF. 

2. I tillegg kravene i nr. 1 i dette avsnittet skal det ved import av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i bokstav 

d) og f) i avsnitt A framlegges et hygienesertifikat som attesterer at 

a) det animalske biproduktet eller avledede produktet kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land 

eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

eller 

b) det animalske biproduktet eller avledede produktet kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land 

eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet nasjonale 

tilfeller av BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra dyr som er født etter den datoen da 

reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som definert i 

OIEs helseregelverk for landdyr, begynte i landet eller regionen. 

Som unntak fra forrige ledd kreves ikke sertifikatet nevnt i bokstav a) og b) ved import av bearbeidet kjæledyrfôr som er 

emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk. 
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3. I tillegg til kravene i nr. 1 og 2 skal det ved import av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i avsnitt A som 

inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit, og som er beregnet på bruk som fôr, framlegges et hygienesertifikat 

som attesterer at 

a) de sauene og geitene som de nevnte animalske biproduktene eller avledede produktene stammer fra, siden fødselen 

uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke om TSE eller bekreftelse på 

klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og fullstendig destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for 

landdyr, har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) melken og melkeproduktene fra sau eller geit kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på 

grunn av mistanke om TSE, 

c) melken og melkeproduktene fra sau eller geit kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av 

klassisk skrapesyke i minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

i) er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen ARR/ARR, 

avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel, 

eller 

ii) er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og driftsenheten har i minst to år etter 

datoen da det siste tilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som 

omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i 

kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen 

ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i forbindelse med en kampanje 

for utryddelse av sykdom.» 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Kapittel 1–3 F skal lyde: 

«KAPITTEL 1 

Hygienesertifikat 

For bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er beregnet på 

konsum, herunder blandinger og andre produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til 

eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17. 
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l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 

l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer   teknisk bruk   framstilling av fôr til kjæledyr  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er beregnet 

på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn 

kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig avsnitt 1 i kapittel II i 

vedlegg X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at 

ll.1.  det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder utelukkende bearbeidet 

animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, som 

a) er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende 

myndighet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

b) er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [–  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av 

felte dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler 

av vilt som er felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en 

kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder 

avfettede bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med 

melkeforedling,] 

(2) og/eller  [–  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av 

animalsk opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, 

eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke 

innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som 

ikke har vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller 

dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer 

som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller 

produkter til konsum,] 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er 

beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller [–  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle materialet: 

i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

—  biprodukter fra rugerier, 

—  egg, 

—  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller [–  virvelløse akvatiske dyr og landdyr, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr eller 

mennesker, og unntatt insekter,] 

(2) og/eller [–  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori  

1-materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 

9 bokstav a)–g) i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

og 

c)  har gjennomgått følgende bearbeidingsmetoder: 

(2) enten [oppvarming til en kjernetemperatur på over 133 °C i minst 20 minutter uten avbrudd ved et trykk 

(absolutt) på minst 3 bar, frambrakt ved hjelp av mettet damp, der partikkelstørrelsen før 

bearbeiding ikke var mer enn 50 millimeter,] 

(2) eller [når det gjelder protein som ikke kommer fra pattedyr, unntatt fiskemel, bearbeidingsmetode 1-2-3-

4-5-7  ................ (angi bearbeidingsmetode) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011,] 

(2) eller [når det gjelder fiskemel, bearbeidingsmetode 1-2-3-4-5-6-7 ............................................................  

(angi bearbeidingsmetode) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

(2) eller [når det gjelder svineblod, bearbeidingsmetode 1-2-3-4-5-7  ............................................................  

(angi bearbeidingsmetode) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, og 

dersom metode 7 er brukt, en varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C,] 

ll.2. vedkommende myndighet undersøkte en stikkprøve umiddelbart før avsendelse og fant at den oppfylte følgende 

krav(3): 

Salmonella: Ingen forekomst i 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0. 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

ll.3. produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå rekontaminering fra patogener etter 

behandlingen, 

ll.4. sluttproduktet er 

(2) enten  [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er 

beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) eller  [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk,] 

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

ll.5.  sluttproduktet har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

(2) [ll.6.  det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av animalske 

biprodukter fra drøvtyggere og 

(2) enten  [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, og]] 

(2) eller [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av 

BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra dyr som er født etter den 

datoen da reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever 

fra drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, begynte i landet eller regionen, og] 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [ a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale 

tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som 

er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og 

slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

II.7. det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til produksjonsdyr, 

bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a)  kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er 

beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke 

om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om 

TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke i 

minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt 

andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk skrapesyke 

ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som omfatter undersøkelser 

med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene 

fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001, av alle følgende 

dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 

forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

II.8.  det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av 

animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og er ifølge erklæringen til avsenderen nevnt i felt l.1 

(2) enten [ikke beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2)(6) eller [beregnet på framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, og 

avsenderen har påtatt seg å sikre at resultatene av analysene som er utført i samsvar med metodene 

fastsatt i vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(7), vil bli framlagt på grensekon-

trollstasjonen på innførselsstedet.] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare 

som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er 

beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.05; 05.06; 05.07; 05.11; 23.01 eller 23.09. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. For oppdrettsfisk angis fiskens vitenskapelige navn. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

m =  terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

M =  største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, og 

c =  antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom 

bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

(6) Personen som har ansvaret for forsendelsen nevnt i felt l.6, må sikre at dersom det bearbeidede animalske proteinet eller 

produktet beskrevet i dette hygienesertifikatet er ment å skulle brukes til framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn 

drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, analyseres forsendelsen i samsvar med metodene fastsatt i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 152/2009 for å kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse. Opplysninger om 

resultatet av denne analysen skal være vedlagt dette hygienesertifikatet ved framvisning av forsendelsen på en EU-

grensekontrollstasjon. 

(7) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 

  



Nr. 3/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

KAPITTEL 1a 

Hygienesertifikat 

For bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske 

union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17. 

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer   teknisk bruk   framstilling av fôr til kjæledyr  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som 

ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og 

andre produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt 

protein 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig avsnitt 1 i kapittel II i 

vedlegg X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at 

ll.1.  det bearbeidede animalske proteinet framstilt av oppdrettsinsekter eller produktet som er beskrevet overfor, 

inneholder utelukkende bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, som 

a) er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende 

myndighet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

b) er tilberedt utelukkende fra oppdrettsinsekter av følgende arter: 

(2) enten [– svart soldatflue (Hermetia illucens),] 

(2) og/eller [– husflue (Musca domestica),] 

(2) og/eller [– stor melbille (Tenebrio molitor),] 

(2) og/eller [– liten melbille (Alphitobius diaperinus),] 

(2) og/eller [– hussiriss (Acheta domesticus),] 

(2) og/eller [– tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus),] 

(2) og/eller [– feltsiriss (Gryllus assimilis).] 

og 

c) er bearbeidet ved metode [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7](2) som beskrevet i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, 

og 

d) substratet som oppdrettsinsektene fôres med, kan bare inneholde produkter av ikke-animalsk opprinnelse eller 

følgende produkter av animalsk opprinnelse fra kategori 3-materiale: 

— Fiskemel. 

— Blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse. 

— Hydrolyserte proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere. 

— Gelatin og kollagen fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Egg og eggprodukter. 

— Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk og råmelk. 

— Honning. 

— Smeltet fett. 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke 

er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

og 

e)  insektenes fôringssubstrat samt insektene og deres larver har ikke vært i kontakt med noe annet materiale av 

animalsk opprinnelse enn det som er nevnt i bokstav d), og substratet inneholdt ikke naturgjødsel, kjøkken- og 

matavfall eller annet avfall. 

ll.2. vedkommende myndighet undersøkte en stikkprøve umiddelbart før avsendelse og fant at den oppfylte følgende 

krav(3): 

Salmonella: Ingen forekomst i 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0. 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

ll.3. produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå rekontaminering fra patogener etter 

behandlingen, 

ll.4. sluttproduktet er 

(2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

(2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før 

bruk,] 

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM / BEARBEIDET INSEKTPROTEIN – 

SKAL IKKE BRUKES I FÔR TIL PRODUKSJONSDYR, BORTSETT FRA AKVAKULTURDYR OG PELSDYR», 

ll.5. sluttproduktet har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

(2) [II.6. det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av 

animalske biprodukter fra drøvtyggere og 

(2) enten  [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, og]] 

(2) eller [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av 

BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra dyr som er født etter 

den datoen da reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og 

fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, begynte i landet eller 

regionen, og]] 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr 

som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region 

som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har 

forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke 

er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

c)  animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved 

at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som 

land eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF.]]] 

ll.7. det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til produksjonsdyr, 

bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a) kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke 

om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om 

TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke i 

minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 

med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler 

samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som omfatter 

undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med 

genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum.  

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 

forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

ll.8. [det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av 

animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og er ifølge erklæringen til avsenderen nevnt i felt l.1 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som 

ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og 

andre produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt 

protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) enten [ikke beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2)(6) eller [beregnet på framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, og 

avsenderen har påtatt seg å sikre at resultatene av analysene som er utført i samsvar med metodene 

fastsatt i vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(7), vil bli framlagt på grensekon-

trollstasjonen for innførsel til Den europeiske union.] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare 

som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11, 23.01 eller 23.09. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Insekter, angi vitenskapelig navn. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

m =  terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

M =  største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, og 

c =  antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom 

bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som 

ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og 

andre produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt 

protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(6) Personen som har ansvaret for forsendelsen nevnt i felt l.6, må sikre at dersom det bearbeidede animalske proteinet eller 

produktet beskrevet i dette hygienesertifikatet er ment å skulle brukes til framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn 

drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, analyseres forsendelsen i samsvar med metodene fastsatt i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 152/2009 for å kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse. Opplysninger om 

resultatet av denne analysen skal være vedlagt dette hygienesertifikatet ved framvisning av forsendelsen på en EU-

grensekontrollstasjon. 

(7) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 2 A 

Hygienesertifikat 

For melk, melkebaserte produkter og produkter som er framstilt fra melk, som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes 

til eller i transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17. CITES-nr. 

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer   videreforedling   framstilling av fôr til kjæledyr  

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Melk, melkebaserte produkter og produktet som er framstilt 

fra melk, som ikke er beregnet på konsum 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II avsnitt 4 i 

vedlegg X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at melken(2), de melkebaserte produktene(2) og produktene som 

er framstilt fra melk(2), som er nevnt i felt l.28, oppfyller følgende vilkår: 

ll.1. De ble framstilt i og kommer fra  .........................................................................................................  (eksportland)(3),  

 .......................................................................................................................................................... (region)(3), som 

er oppført i del I i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(4), og som har vært fri for munn- og klovsyke 

og kvegpest i tolv måneder umiddelbart før eksport og ikke har gjennomført vaksinasjon mot kvegpest i denne 

perioden. 

ll.2. De er framstilt av rå melk fra dyr som på melkingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr via melk, og som i minst 30 dager før framstillingen har blitt holdt i driftsenheter som 

ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av munn- og klovsyke eller kvegpest. 

ll.3. De er melk eller melkeprodukter som 

(2) enten [har gjennomgått en av behandlingene beskrevet i punkt II.4, eller en kombinasjon av disse 

behandlingene,] 

(2) eller [inneholder myse som skal brukes som fôr til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke, 

og mysen er samlet inn fra melk som har gjennomgått en av behandlingene beskrevet i punkt ll.4, 

og 

(2) enten [mysen ble samlet inn minst 16 timer etter koagulering av melken og har en pH på 

under 6,] 

(2)(5) eller [mysen er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og i dette tidsrommet har det 

ikke vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportlandet,] 

(2)(5) eller  [mysen er framstilt .../.../..., og med hensyn til den forventede transporttiden 

inntreffer denne datoen minst 21 dager før forsendelsen framvises ved en 

grensekontrollstasjon i Den europeiske union.]] 

ll.4. De har gjennomgått en av følgende behandlinger: 

(2) enten  [Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) ved 72 °C i minst 15 sekunder, eller en 

tilsvarende pasteurisering som gir en negativ reaksjon ved en fosfataseprøve i kumelk, kombinert 

med 

(2) enten  [enda en kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, 

eller en tilsvarende pasteurisering som gir negativ reaksjon ved en fosfataseprøve i 

kumelk,] 

(2) eller [en etterfølgende tørkingsprosess, som dersom det gjelder melk beregnet på fôr, er 

kombinert med ytterligere oppvarming til 72 °C eller mer,] 

(2) eller [en etterfølgende prosess der pH-verdien reduseres og holdes under 6 i minst én 

time,] 

(2)(5) eller  [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før 

avsendelsesdatoen, og at det i dette tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av 

munn- og klovsyke i eksportlandet,] 

(2)(5) eller  [at melken/melkeproduktet er framstilt .../.../……. (sett inn datoen), og med hensyn til 

den forventede transporttiden inntreffer denne datoen minst 21 dager før 

forsendelsen framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,] 

(2) eller [sterilisering med en F0-verdi på minst 3.]] 
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LAND Melk, melkebaserte produkter og produktet som er 

framstilt fra melk, som ikke er beregnet på konsum 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) eller [Behandling ved ultrahøy temperatur (UHT) ved 132 °C i minst ett sekund, kombinert med 

(2) enten  [en etterfølgende tørkingsprosess, som dersom det gjelder melk beregnet på fôr, er 

kombinert med ytterligere oppvarming til 72 °C eller mer,] 

(2) eller [en etterfølgende prosess der pH-verdien reduseres og holdes under 6 i minst én 

time,] 

(2)(5) eller  [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før avsendel-

sesdatoen, og at det i dette tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og 

klovsyke i eksportlandet,] 

(2)(5) eller  [at melken/melkeproduktene er framstilt …/…/…… (sett inn datoen), og med hensyn til 

den forventede transporttiden inntreffer denne datoen minst 21 dager før forsendelsen 

framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union.]] 

ll.5. Alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av melken / det melkebaserte produktet / produktet som er 

framstilt fra melk, etter bearbeiding. 

ll.6. Melken / det melkebaserte produktet / produktet som er framstilt fra melk, er pakket 

(2) enten  [i nye beholdere,] 

(2) eller [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av 

vedkommende myndighet,] 

og beholderne er merket med en angivelse av arten til melken / det melkebaserte produktet / produktet 

som er framstilt fra melk, og merket med en etikett som angir at produktet er kategori 3-materiale og 

ikke beregnet på konsum. 

ll.7. Melken, de melkebaserte produktene og produktene framstilt fra melk som er beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a) kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land 

der følgende vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk 

skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit 

ved mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og 

destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert 

i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra 

drøvtyggere har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele 

landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av 

mistanke om TSE, 
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LAND Melk, melkebaserte produkter og produktet som er 

framstilt fra melk, som ikke er beregnet på konsum 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk 

skrapesyke i minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er 

blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt 

avlsværer med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel 

og ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, 

og driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av 

klassisk skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for 

TSE som omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av 

TSE i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i 

vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001(6), av alle følgende dyr som er 

eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke 

ble avlivet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av 

sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for lasten i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare som 

skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. 

— Felt l.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant kode fra Verdens tollorganisasjons harmoniserte system (HS-kode): 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 

23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: «Produksjonsanlegg»: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 
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LAND Melk, melkebaserte produkter og produktet som er 

framstilt fra melk, som ikke er beregnet på konsum 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Skal fylles ut bare dersom tillatelsen til import til eller transitt gjennom Den europeiske union er begrenset til visse regioner i 

det berørte tredjelandet. 

(4) EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1. 

(5) Dette vilkåret gjelder bare tredjeland som er oppført i kolonne A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010. 

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

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 2 B 

Hygienesertifikat 

For råmelk og råmelksprodukter fra storfe, som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt gjennom(2) 

Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-

kode  

l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  CITES-nr. 

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer   videreforedling   framstilling av fôr til kjæledyr  

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Råmelk og råmelksprodukter fra storfe, ikke beregnet på 

konsum 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II avsnitt 4 i 

vedlegg X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at råmelken(2) eller råmelksproduktene(2) som er nevnt i felt l.28, 

oppfyller følgende vilkår: 

ll.1. De ble framstilt i og kommer fra  ..............................................................  (eksportland)(3),  .......................... (region)(3), 

som er oppført i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(4), og som har vært fri for munn- og klovsyke og 

kvegpest i tolv måneder umiddelbart før eksport og ikke har gjennomført vaksinasjon mot kvegpest i denne perioden. 

ll.2. De er framstilt av råmelk fra dyr som på melkingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr via råmelk, og som i minst 30 dager før framstillingen har blitt holdt i driftsenheter som ikke er 

underlagt offentlige restriksjoner på grunn av munn- og klovsyke eller kvegpest. 

ll.3. De er råmelk eller råmelksprodukter fra storfe og har gjennomgått kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) 

ved 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende pasteurisering som gir en negativ reaksjon ved en fosfataseprøve i 

råmelk fra storfe, kombinert med 

(2)(5) enten  [kravet om at råmelken eller råmelksproduktene er framstilt minst 21 dager før avsendelsesdatoen, 

og at det i dette tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportlandet,] 

(2)(5) eller [kravet om at råmelken eller råmelksproduktene er framstilt .../.../...... (sett inn datoen), og med 

hensyn til den forventede transporttiden inntreffer denne datoen minst 21 dager før forsendelsen 

framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,]  

og kommer fra dyr som har gjennomgått regelmessig veterinærkontroll for å sikre at de kommer fra 

driftsenheter der alle storfebesetninger er 

(2)(5) enten  [offisielt anerkjent som frie fra tuberkulose og brucellose(6),] 

(2)(5) eller [ikke omfattes av restriksjoner i henhold til nasjonal lovgivning i 

opprinnelsestredjelandet med hensyn til utrydding av tuberkulose og brucellose,]  

og (2)(5) enten  [offisielt anerkjent som frie fra enzootisk bovin leukose(6),] 

(2)(5) eller [omfattet av en offentlig ordning for bekjempelse av enzootisk bovin leukose, og det 

ikke er påvist tegn på denne sykdommen i besetningen i løpet av de to siste årene, 

verken i kliniske tester eller i laboratorietester.]] 

ll.4. Alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av råmelken/råmelksproduktet etter bearbeiding. 

ll.5. Råmelken/råmelksproduktet er pakket 

(2) enten [i nye beholdere,] 

(2) eller [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av 

vedkommende myndighet,]  

og beholderne er merket med en angivelse av råmelkens/råmelksproduktets art og er merket med en 

etikett som angir at produktet er kategori 3-materiale og ikke beregnet på konsum. 

ll.6. Råmelken eller råmelksproduktet inneholder ikke melk eller melkeprodukter fra sau eller geit. 

Merknader 

Del l: 

—  Felt I.6: Person som har ansvaret for lasten i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare som 

skal importeres til Den europeiske union. 
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LAND Råmelk og råmelksprodukter fra storfe, ikke beregnet på 

konsum 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. 

— Felt l.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant kode fra Verdens tollorganisasjons harmoniserte system (HS-kode): 04.04.90; 23.09.10, 23.09.90, 

35.01, 35.02 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Produksjonsanlegg: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Skal fylles ut bare dersom tillatelsen til innførsel til Den europeiske union er begrenset til visse regioner i det berørte 

tredjelandet. 

(4) EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1. 

(5) Dette vilkåret gjelder bare tredjeland som er oppført i kolonne A i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 

(EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1). 

(6) Besetning som er offisielt fri for tuberkulose og brucellose i henhold til vedlegg A til rådsdirektiv 64/432/EØF (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64), og besetning som er offisielt fri for enzootisk bovin leukose i henhold til kapittel I i vedlegg D til 

samme direktiv. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til importøren: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når 

grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 A 

Hygienesertifikat 

For boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

23.09 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND 
Boksefôr til kjæledyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg 

XIII og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at fôret til kjæledyr beskrevet ovenfor 

ll.1. er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i 

samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

ll.2. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [–  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr, 

som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting med 

sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er felt med 

sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 nr. 3 

bokstav d) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2a), som ikke har vist tegn til 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller dyr, 

og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll ante mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller  [–  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke 

innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har vist 

tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 
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LAND Boksefôr til kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller [–  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle materialet: 

i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

—  biprodukter fra rugerier, 

—  egg, 

—  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

(2) og/eller  [–  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori  

1-materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori  

2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i nevnte forordning,] 

(2) og/eller  [–  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(2b), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

ll.3. har gjennomgått en varmebehandling til en Fc-verdi på minst 3 i hermetisk lukkede beholdere, 

ll.4. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, ved hjelp av diagnostiske metoder i 

laboratorium for å sikre en tilstrekkelig varmebehandling av hele forsendelsen som fastsatt i punkt II.3, 

ll.5. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med patogener etter behandlingen, 

(2) [ll.6.  kjæledyrfôret beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr 

som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region 

som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(4), der det ikke har 

forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev 

ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som 

land eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF.]]] 
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LAND Boksefôr til kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2b) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

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

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 B 

Hygienesertifikat 

For annet bearbeidet fôr til kjæledyr enn boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den 

europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Bearbeidet fôr til kjæledyr, unntatt boksefôr til kjæledyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg 

XIII og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at kjæledyrfôret beskrevet ovenfor 

ll.1.  er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

ll.2.  er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [–  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte 

dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er 

felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 

nr. 3 bokstav d) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2a), som ikke har vist 

tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller 

dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll ante 

mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller  [–  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av 

kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil 

som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har 

vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr,] 
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(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [–  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle materialet: 

i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

—  biprodukter fra rugerier, 

—  egg, 

—  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

(2) og/eller  [–  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori  

1-materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori  

2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i nevnte forordning,] 

(2) og/eller  [–  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(2b), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

ll.3. 

(2) enten [er varmebehandlet til en kjernetemperatur på minst 90 °C,] 

(2) eller [når det gjelder ingredienser av animalsk opprinnelse, er produsert utelukkende ved å bruke produkter 

som 

a) når det gjelder animalske biprodukter eller avledede produkter fra kjøtt eller kjøttprodukter, er 

varmebehandlet til en kjernetemperatur på minst 90 °C, 

b) når det gjelder melk og melkebaserte produkter, 

i) dersom de kommer fra tredjeland eller deler av tredjeland oppført i kolonne B i vedlegg I 

til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(3), har gjennomgått tilstrekkelig pasteurisering 

til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

ii) som har en pH-verdi som er redusert til under 6 og kommer fra tredjeland eller deler av 

tredjeland oppført i kolonne C i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010, først har 

gjennomgått tilstrekkelig pasteurisering til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

iii) dersom de kommer fra tredjeland eller deler av tredjeland oppført i kolonne C i vedlegg I 

til forordning nr. 605/2010, har gjennomgått en sterilisering eller en dobbel 

varmebehandling der hver behandling i seg selv var tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon 

ved en fosfataseprøve, 

iv) dersom de kommer fra tredjeland eller deler av tredjeland oppført i kolonne C i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 605/2010, der det har forekommet utbrudd av munn- og klovsyke i 

de siste tolv månedene, eller der det er foretatt vaksinasjon mot munn- og klovsyke i de 

siste tolv månedene, har gjennomgått 

enten 

— sterilisering som gir en Fc-verdi som er lik eller større enn 3, 

eller 

— en første varmebehandling som har minst samme oppvarmingseffekt som 

pasteurisering ved minst 72 °C i minst 15 sekunder, og som er tilstrekkelig til å gi 

negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, etterfulgt av 
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enten 

— en ytterligere varmebehandling som har minst samme oppvarmingseffekt som den 

første varmebehandlingen, og som er tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon ved en 

fosfataseprøve, etterfulgt av tørking dersom det dreier seg om tørrmelk eller 

tørrmelksbaserte produkter, 

eller 

— syrning slik at pH-verdien er holdt under 6 i minst én time, 

c) når det gjelder gelatin, er produsert ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-materiale 

behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger, deretter justering av  

pH-verdien, etterfulgt av, om nødvendig gjentatte ganger, utvinning ved oppvarming og deretter 

rensing ved hjelp av filtrering og sterilisering, 

d) når det gjelder hydrolysert protein, er produsert ved en prosess som omfatter hensiktsmessige 

tiltak for å redusere risikoen for kontaminering av råstoff i kategori 3, og, når det gjelder hydrolysert 

protein som helt eller delvis kommer fra huder og skinn fra drøvtyggere, er produsert i et 

bearbeidingsanlegg som utelukkende er beregnet på å produsere hydrolysert protein, ved å bruke 

bare materiale med en molekylvekt på under 10 000 dalton og en prosess som omfatter en 

bearbeiding av råstoff i kategori 3 ved at de legges i saltlake, kalkes og vaskes kraftig før 

i) materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på 

over 80 °C, etterfulgt av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn  

3,6 bar, eller 

ii) materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, etterfulgt 

av varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar, 

e) når det gjelder eggprodukter, har gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7 som nevnt 

i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, eller er behandlet i samsvar med avsnitt  

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

f) når det gjelder kollagen, har gjennomgått en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori  

3-materiale gjennomgår en behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av 

syre eller base etterfulgt av én eller flere skyllinger, filtrering og ekstrudering, og det er forbudt å 

bruke andre konserveringsmidler enn dem som Unionens regelverk tillater, 

g) når det gjelder blodprodukter, er produsert ved hjelp av en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7 

som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, 

h) når det gjelder bearbeidet animalsk protein fra pattedyr, har gjennomgått noen av 

bearbeidingsmetodene 1–5 eller metode 7, og når det gjelder svineblod, har gjennomgått en av 

bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7, forutsatt at det ved metode 7 er brukt en varmebehandling til 

en kjernetemperatur på minst 80 °C, 

i) når det gjelder bearbeidet animalsk protein som ikke kommer fra pattedyr, unntatt fiskemel, har 

gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7 som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 142/2011, 

j) når det gjelder fiskemel, har gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1–7 som nevnt i kapittel III i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011 eller en metode og parametrer som sikrer at produktet 

oppfyller de mikrobiologiske standardene fastsatt i kapittel I i vedlegg X til forordning (EU) 

nr. 142/2011, 

k) når det gjelder smeltet fett, herunder fiskeoljer, har gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1–5 

eller 7 (og metode 6 når det gjelder fiskeolje) som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 142/2011, eller er framstilt i samsvar med avsnitt XII kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, og smeltet fett fra drøvtyggere skal renses på en slik måte at det høyeste innholdet 

av de resterende samlede uløselige urenhetene ikke overstiger 0,15 vektprosent, 

  



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/41 

 

LAND Bearbeidet fôr til kjæledyr, unntatt boksefôr til 

kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

l) når det gjelder dikalsiumfosfat, er framstilt ved en prosess som 

i) sikrer at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes med varmt vann og behandles 

med fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og en pH-verdi på under 1,5) 

i minst to dager, 

ii) deretter behandler fosforsyren som er resultatet av framgangsmåten i punkt i), med kalk 

for å få en utfelling av dikalsiumfosfat ved en pH-verdi på mellom 4 og 7, og 

iii) til slutt lufttørker utfellingen av dikalsiumfosfat ved en starttemperatur på mellom 65 °C og 

325 °C og en sluttemperatur på mellom 30 °C og 65 °C. 

m) når det gjelder trikalsiumfosfat, er framstilt ved en prosess som sikrer 

i) at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes motstrøms med varmt vann 

(beinbiter på under 14 mm), 

ii) sammenhengende dampkoking ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar, 

iii) at proteinbuljong skilles fra hydroksyapatitt (trikalsiumfosfat) ved sentrifugering, og 

iv) at det skjer en granulering av trikalsiumfosfat etter lufttørking i fluidisert seng ved 200 °C. 

n) når det gjelder animalske smaksforsterkere, er framstilt gjennom en behandlingsmetode og 

parametrer som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske standardene nevnt i punkt II.4.] 

(2) eller [har gjennomgått en behandling, f.eks. tørking eller gjæring, som er godkjent av vedkommende 

myndighet,] 

(2) eller [når det gjelder andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn arter som er sykdomsframkallende for dyr 

eller mennesker, gjennomgår en behandling som sikrer at kjæledyrfôret ikke medfører en uakseptabel 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen.] 

ll.4. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, som er tatt under eller etter lagring på 

bearbeidingsanlegget og oppfyller følgende krav(4): 

Salmonella: ingen forekomst i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0. 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

II.5. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med patogener etter behandlingen, 

ll.6. er pakket i ny emballasje som, dersom fôret til kjæledyr ikke sendes i salgsklare pakninger som tydelig angir at 

innholdet bare er beregnet på fôr til kjæledyr, er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM», 

(2) [II.7.  kjæledyrfôret beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land 

eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(5), 
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b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert 

som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2007/453/EF(6), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som 

er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og 

slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.08, 05.04, 05.05, 05.06; 05.11, 

15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 23.09; 28.35.25; 28.35.26; 35.01; 35.02; 35.03 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a)  EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2b)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(3) EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1. 
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(4) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

m =  terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

M =  største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, og 

c =  antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom 

bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

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

(6) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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Hygienesertifikat 

For tyggesaker beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIII 

og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at tyggesakene beskrevet ovenfor 

ll.1.  er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [–  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte 

dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som 

er felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller 

dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll ante 

mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr,]  

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(2a), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

ll.2. har gjennomgått 

(2) enten  [når det gjelder tyggesaker framstilt av huder og skinn fra hovdyr eller fra fisk, en behandling som er 

tilstrekkelig til å ødelegge patogener (herunder salmonella), og tyggesakene er tørre,] 

(2) og/eller  [når det gjelder tyggesaker framstilt av animalske biprodukter, med unntak av huder og skinn fra 

hovdyr eller fra fisk, en varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 90 °C,] 

ll.3. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, som er tatt under eller etter lagring på 

bearbeidingsanlegget og oppfyller følgende krav(3): 

Salmonella: ingen forekomst i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0. 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 
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LAND Tyggesaker 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

ll.4. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med patogener etter behandlingen, 

ll.5. er pakket i ny emballasje, 

(2) [ll.6.  tyggesakene beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved 

at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare i transitt. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.19: 05.11, 23.09, 41.01 eller 42.05. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 
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LAND Tyggesaker 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(3) der 

— n =  antall prøver som skal testes, 

— m =  terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

— M =  største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik 

eller høyere enn M, og 

— c =  antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom 

bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 D 

Hygienesertifikat 

For rått fôr til kjæledyr for direktesalg, eller for animalske biprodukter til bruk i fôr til pelsdyr, beregnet på forsendelse til 

eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske 

biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIII 

og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at det rå fôret til kjæledyr eller de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

ll.1. består av animalske biprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

ll.2. består av animalske biprodukter som 

a) kommer fra kjøtt som oppfyller de relevante kravene til dyrehelse og folkehelse fastsatt i 

— kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(3), forutsatt at dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra 

tredjelandene, territoriene eller deler av disse  ..........................................................  (ISO-kode i tilfelle 

land eller ISO-koder i tilfelle territorier eller deler av territorier), 

— og/eller kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(4), forutsatt at dyrene som kjøttet stammer fra, 

kommer fra tredjelandene, territoriene eller deler av disse ........................................  (ISO-kode i tilfelle 

land eller ISO-koder i tilfelle territorier eller deler av territorier) som er oppført på listen i den nevnte 

forordningen, og som har vært fri for Newcastle disease og aviær influensa i de siste tolv månedene, 

— og/eller kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(5), forutsatt at dyrene som kjøttet stammer fra, 

kommer fra tredjelandene, territoriene eller deler av disse ........................................ (ISO-kode i tilfelle 

land eller ISO-koder i tilfelle territorier eller deler av territorier) som er oppført på listen i den nevnte 

forordningen, og som har vært fri for munn- og klovsyke, kvegpest, klassisk svinepest, afrikansk 

svinepest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease og aviær influensa i de siste tolv 

månedene, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i dette tidsrommet 

(bare når det er relevant for de mottakelige artene), 

b) kommer fra dyr som har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har 

vist tegn til sykdommene nevnt i forordningene nevnt i bokstav a), og som dyrene er mottakelige for, og 

c) kommer fra dyr som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med 

de relevante bestemmelsene i Unionens regelverk, og som oppfyller krav som minst tilsvarer dem som er 

fastsatt i kapittel II og III i rådsforordning (EF) nr. 1099/2009(6), eller 

d) når det gjelder fôr til pelsdyr, kommer fra akvatiske dyr som oppfyller de relevante kravene til dyrehelse og 

folkehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/766/EF(7), og som kommer fra land eller territorier 

 ........................................................... (landets ISO-kode) som er oppført i vedlegg II til det nevnte vedtaket, 

ll.3.1. består bare av følgende animalske biprodukter: 

a) skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr, som i 

henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum fram til de av kommersielle grunner ugjenkallelig 

erklæres som animalske biprodukter, 

b) deler av slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum, men som ikke har vist tegn til sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter egnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, 

ll.3.2. når det gjelder fôr til pelsdyr, i tillegg til de animalske biproduktene i punkt ll.3.1. også består av følgende animalske 

biprodukter: 

(2) enten  [–  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 

nr. 3 bokstav d) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2a), som ikke har vist tegn 

til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller dyr, 

og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll ante mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 
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LAND Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske 

biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller  [–  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke 

innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har vist 

tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr via det aktuelle materialet: 

i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii) følgende materiale fra landdyr: 

— biprodukter fra rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

(2) og/eller  [–  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale 

som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-materiale som 

nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i nevnte forordning,] 

ll.4. er framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og de er blitt håndtert med henblikk på å unngå kontaminering med patogener, 

ll.5. er pakket i ytteremballasje som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL KJÆLEDYR – IKKE 

BEREGNET PÅ KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER TIL PELSDYRFÔR – IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM», og deretter i lekkasjesikre og offisielt forseglede kasser/containere eller i ny emballasje for å unngå 

lekkasje og offisielt forseglede kasser/containere som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL 

KJÆLEDYR – IKKE BEREGNET PÅ KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER TIL PELSDYRFÔR – IKKE 

BEREGNET PÅ KONSUM», og med navn og adresse til bestemmelsesvirksomheten, 

ll.6. når det gjelder rått fôr til kjæledyr 

a) er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

b) er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert parti, som er tatt under lagring (før avsendelse) og 

oppfyller følgende krav(8): 

  



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/53 

 

LAND Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske 

biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Salmonella: ingen forekomst i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0. 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 i 1 g. 

(2) [II.7.  [kjæledyrfôret eller de animalske biproduktene til bruk i pelsdyrfôr som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er 

framstilt av animalske biprodukter fra drøvtyggere og 

(2) enten  [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, og]] 

(2) eller  [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra 

dyr som er født etter den datoen da reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med 

kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, 

begynte i landet eller regionen, og]] 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(9), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr 

som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region 

som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(10), der det ikke har 

forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev 

ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som 

land eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjon: 04.08; 05.06; 05.08; 05.11, 23.01 eller 23.09. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 
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LAND Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske 

biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

—  Felt l.28: 

Varens art: Velg rått fôr til kjæledyr eller animalsk biprodukt. 

Når det gjelder råstoff til framstilling av rått fôr til kjæledyr, angis artens vitenskapelige navn. 

Når det gjelder råstoff for framstilling av fôr til pelsdyr, angis en av følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia 

enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a)  EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(3) EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1. 

(4) EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1. 

(5) EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12. 

(6) EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1. 

(7) EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53. 

(8) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

m =  terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

M =  største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, og 

c =  antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom 

bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

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

(10) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 E 

Hygienesertifikat 

For animalske smaksforsterkere til framstilling av fôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den 

europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Animalske smaksforsterkere til framstilling av 

fôr til kjæledyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel III i vedlegg 

XIII og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at de animalske smaksforsterkerne beskrevet ovenfor 

ll.1.  består av animalske biprodukter som oppfyller dyrehelsekravene nedenfor, 

ll.2. er utelukkende tilberedt av og inneholder følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [–  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte 

dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er 

felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller 

dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll ante 

mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller  [–  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av 

kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil 

som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har 

vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle materialet: 

i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 
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LAND Animalske smaksforsterkere til framstilling 

av fôr til kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

–  biprodukter fra rugerier, 

–  egg, 

–  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

(2) og/eller  [–  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori  

1-materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori  

2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i nevnte forordning,] 

(2) og/eller  [–  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(2b), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

ll.3. er blitt bearbeidet i samsvar med kapittel III i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, for å drepe patogener, 

ll.4. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, som er tatt under eller etter lagring på 

bearbeidingsanlegget og oppfyller følgende krav(3): 

Salmonella: ingen forekomst i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0. 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

ll.5. sluttproduktet er 

(2) enten  [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

(2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk 

med et desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet,]  

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

ll.6. sluttproduktet har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

ll.7. produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra patogener etter 

behandlingen, 

(2) [II.8.  den animalske smaksforsterkeren beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land 

eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert 

som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i 

et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko 

i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 
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LAND Animalske smaksforsterkere til framstilling 

av fôr til kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.04; 05.06, 05.11 eller 23.09. 

— Felt l.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: 

— Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

— Gi en beskrivelse av smaksforsterkeren. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(3) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

m =  terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

M =  største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, og 

c =  antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom 

bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 F 

Hygienesertifikat 

For animalske biprodukter(3) til framstilling av fôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den 

europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

framstilling av fôr til kjæledyr  videreforedling  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Animalske biprodukter til framstilling av 

fôr til kjæledyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at de 

animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

ll.1.1. består av animalske biprodukter som oppfyller dyrehelsekravene nedenfor, 

ll.1.2. kommer fra territoriet til ............................................................................  (1c) fra dyr som 

(2) enten  [a)  har vært holdt på dette territoriet siden fødselen eller i minst tre måneder før slakting eller 

produksjon,] 

(2) eller [b)  er felt i naturen på dette territoriet(1d),] 

(2) eller [c)  stammer fra gnagere, haredyr, akvatiske dyr eller virvelløse akvatiske dyr eller landdyr,] 

ll.1.3. stammer fra eller er framstilt av dyr som 

(2) enten  [a)  kommer fra driftsenheter 

i) der det for følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for, ikke har vært 

tilfeller/utbrudd av kvegpest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease eller 

høypatogen aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk svinepest 

i de siste 40 dagene, og heller ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 10 km 

fra dem i de siste 30 dagene, og 

ii) der det ikke har vært tilfeller/utbrudd av munn- og klovsyke i de siste 60 dagene, og heller 

ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 25 km fra dem i de siste 30 dagene, og 

b)  som 

i) ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti, 

ii) har vært holdt på opprinnelsesenheten i minst 40 dager før avsendelsesdatoen, og som er 

blitt transportert direkte til slakteriet uten kontakt med andre dyr som ikke oppfyller de 

samme helsekravene, 

iii) har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist 

noe tegn på sykdommene nevnt ovenfor, og som dyrene er mottakelige for, og 

iv) før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i Unionens regelverk, og som oppfyller krav som minst tilsvarer 

dem som er fastsatt i kapittel II og III i rådsforordning (EF) nr. 1099/2009(4),] 

(2) eller  [a) er fanget og felt i naturen i et område 

i) der det i en radius på 25 km ikke har vært noen tilfeller/utbrudd av noen av følgende 

sykdommer som dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle 

disease eller høypatogen aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller 

afrikansk svinepest i de siste 40 dagene, og 

ii) som ligger minst 20 km fra et land eller en del av territoriet til en land som ikke har vært 

godkjent for eksport av materiale fra fjørfe til Den europeiske union i de siste 30 dagene 

eller av materiale fra svin i de siste 40 dagene, og 

b)  som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,] 
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LAND Animalske biprodukter til framstilling av 

fôr til kjæledyr 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.1.4. er blitt framstilt på en virksomhet der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av sykdommene 

nevnt i punkt II.1.3 som dyrene er mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et 

sykdomstilfelle, tilberedning av råstoff for eksport til Den europeiske union er blitt godkjent først etter at alt kjøtt er 

fjernet, og virksomheten er fullstendig rengjort og desinfisert under tilsyn av en offentlig veterinær, 

II.1.5. er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene fastsatt ovenfor, og er 

blitt håndtert for å unngå kontaminering med patogener, 

II.1.6. er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer, og i offisielt forseglede containere som er merket med en etikett 

med teksten «RÅSTOFF BARE TIL FRAMSTILLING AV FÔR TIL KJÆLEDYR» og med navn og adresse til 

bestemmelsesvirksomheten i Den europeiske union, 

II.1.7. består bare av følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [– skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter eller deler av felte 

dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum fram til de av kommersielle grunner 

ugjenkallelig erklæres som animalske biprodukter,] 

 (2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er 

felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

   ii)  fjørfehoder, 

   iii)  huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

   iv)  grisebuster, 

   v)  fjør,] 

 (2) og/eller [– animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

 (2) og/eller [– produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

 (2) og/eller [– akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [– animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [– følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle materialet: 

   i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

   ii) følgende materiale fra landdyr: 

   —  biprodukter fra rugerier, 

   —  egg, 

   —  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 
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   iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 (2) og/eller [– animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

 (2) og/eller [– dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-

materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-

materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i nevnte forordning,] 

 (2) og/eller [– materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(4a), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

II.1.8. er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med Unionens regelverk for å unngå at 

de forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres ved mottaksanlegget i Den europeiske union, eller under 

transitten gjennom Den europeiske union, 

II.1.9. når det gjelder råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr, som kommer fra dyr behandlet med bestemte stoffer som er 

forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, men der import er tillatt i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, 

 a)  er det blitt merket i tredjelandet før det innføres til Unionens territorium, med et kryss av trekull eller aktivkull i 

flytende form på alle yttersider av hvert fryste blokk, eller, når råstoffene transporteres på paller som ikke er 

delt opp i egne forsendelser under transport til mottaksanlegget i Den europeiske union for framstilling av fôr 

til kjæledyr, eller under transitten gjennom Den europeiske union, på alle yttersidene på pallen, på en slik 

måte at markeringene dekker minst 70 % av den fryste blokkens diagonale lengde og er minst 10 cm bred, 

 b)  når det gjelder materiale som ikke er fryst, er blitt merket i tredjelandet før det innføres til Unionens 

territorium, med trekull i flytende form som sprøytes på eller med trekullpulver som påføres slik at trekullet er 

klart synlig på materialet, og 

 c)  når de animalske biproduktene består av råstoffer som er blitt behandlet som omtalt ovenfor, og andre 

ubehandlede råstoffer, skal alle råstoffene være merket som nevnt i bokstav a) og b) ovenfor. 

(2)(5) [II.2. Særlige krav 

(2)(6) [II.2.1. Biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som er blitt holdt på territoriet nevnt i punkt II.1.2, der det 

regelmessig gjennomføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos storfe.] 

(2)(7) [II.2.2. Biproduktene i denne forsendelsen består bare av animalske biprodukter fra renskåret slakteavfall fra tamme 

drøvtyggere, som er modnet ved en omgivelsestemperatur på over +2 °C i minst tre timer, eller i minst 24 timer når 

det gjelder tyggemuskler fra storfe og utbeinet kjøtt fra husdyr.]] 

(2) [II.3. 
De animalske biproduktene til framstilling av fôr til kjæledyr inneholder eller er framstilt av animalske biprodukter fra 

drøvtyggere og 

 (2) enten [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av 

BSE, og]] 

 (2) eller [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av 

BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra dyr som er født etter den 

datoen da reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra 

drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, begynte i landet eller regionen, og]] 

 (2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 
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 (2) eller  [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

 (2) enten [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

 (2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(8), 

  b)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(9), der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

  c)  animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at 

et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting 

av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd 

og slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]]] 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare i transitt. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt I.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.04; 05.06; 05.07; 05.11.91 eller 05.11.99; 23.01; 41.01. 

— Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

— Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt I.28: 

 —  Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, Mollusca, 

Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

 —  Produksjonsanlegg: Angi veterinært godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 
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(1c) Eksportlandets navn og ISO-kode som fastsatt i 

 —  del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 

 —  del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 og 

 —  del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

 Dessuten skal ISO-koden for regionalisering i de ovennevnte vedleggene angis (når det er relevant for de mottakelige 

artene). 

(1d) Bare for land der Den europeiske union tillater import av viltkjøtt til konsum av de samme dyreartene. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Unntatt ubehandlet blod, rå melk, huder og skinn, hover/klover og horn, grisebuster og fjør (se relevante spesifikke 

importsertifikater for disse produktene i det nevnte vedlegget). 

(4) EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1. 

(4a) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(5) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i territoriet til et søramerikansk eller 

sørafrikansk land eller deler av et slikt land, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere 

til konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskler fra storfe, oppdelt i samsvar med avsnitt IV kapittel I del B.1 i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206), er også tillatt. 

(6) Bare for visse søramerikanske land. 

(7) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske land. 

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

(9) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

 Dato: Underskrift: » 

 Stempel: 
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2) Kapittel 4 B–4 D skal lyde: 

KAPITTEL 4 B 

Hygienesertifikat 

For blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, og som kan brukes som fôrmiddel, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 

 I.1. Avsender I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a. 

 Navn I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

 Adresse I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

 

Tlf. 
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I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU  

Navn  

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmel-

sesland 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

         

I.11. Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted 

   

 Navn Godkjenningsnummer  Tollager   

 Adresse Navn Godkjenningsnummer 

  Navn Godkjenningsnummer Adresse 

 Adresse  

 Navn Godkjenningsnummer Postnummer 

 Adresse  

I.13. Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15. Transportmiddel I.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

 Fly   Skip   Jernbanevogn   

 Veigående kjøretøy   Annet  I.17. 

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

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

  I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur I.22.  Antall kolli 

 Omgivelsestemperatur 

 

Kjølt  Fryst   

I.23. Forseglingsnummer/containernummer I.24.  Type emballasje 
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I.25. Varer sertifisert til 

fôrvarer  framstilling av fôr til kjæledyr   teknisk bruk  

I.26. For transitt gjennom EU til tredjeland  I.27. For import eller innførsel til EU  

Tredjeland ISO-kode  

I.28. Identifikasjon av varene   

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Partinummer 
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Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b) og attesterer at blodproduktene beskrevet ovenfor 

D
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l 
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: 
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II.1. består av blodprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [blod fra slaktede dyr som er egnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som 

ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som kommer fra 

skrotter som er slaktet på et slakteri og er funnet egnet til konsum etter en kontroll ante mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 
 

II.5. med henblikk på inaktivering av patogener har gjennomgått 

 (2) enten [bearbeiding i samsvar med bearbeidingsmetode  ................................................  (3) som fastsatt i 

kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

 (2) eller [en metode og parametrer som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske standardene fastsatt i 

kapittel I i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

 (2) eller [når det gjelder blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma, fra svin beregnet på fôring 

av svin, varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C, og det tørkede blodet og 

blodplasmaet har et vanninnhold i vektprosent på høyst 8 % med en vannaktivitet (Aw) på mindre 

enn 0,60,] 

II.6. sluttproduktet er 

 (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

 (2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før 

bruk med et desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet,] 

 som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

II.7. sluttproduktet har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

II.8. 
produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra patogener etter 

behandlingen, 

 (2) og [når det gjelder blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma, fra svin beregnet på fôring 

av svin, er blitt lagret ved romtemperatur under tørre lagerforhold i minst seks uker,] 

II.9. er blitt undersøkt før avsendelse på vedkommende myndighets ansvar ved hjelp av en stikkprøve tatt under eller ved 

uttak fra lagring, og prøven oppfyller følgende standarder(4): 

 Salmonella: ingen forekomst i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0. 

 Enterobacteriaceae:  n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 
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(2) [II.10. blodproduktene beskrevet ovenfor 

 (2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

 (2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

  (2) enten [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

  
(2) eller 

[a) spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(5), 

   b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(6), der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

   c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved 

at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

II.11. blodproduktene beskrevet ovenfor 

 (2) enten [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

 (2) eller [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og 

  
a) 

kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der 

følgende vilkår er oppfylt: 

   i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

   ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk 

skrapesyke. 

   iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved 

mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

   
iv) 

Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og 

destruert. 

   v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i 

Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra 

drøvtyggere har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i 

minst de siste sju årene. 

  
b) 

kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av 

mistanke om TSE, 

  c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk 

skrapesyke i minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt 

bekreftet, 
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  (2) enten [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt 

avlsværer med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og 

ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

  (2) eller [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som 

omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar 

med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning 

(EF) nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt 

sauer med genotypen ARR/ARR: 

   —  Dyr som er slaktet for konsum. 

   —  Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble 

avlivet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

II.12. blodproduktene som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av animalske biprodukter fra andre dyr enn 

drøvtyggere og er ifølge erklæringen til avsenderen nevnt i felt I.1 

 (2) enten [ikke beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

 (2)(7) eller [beregnet på framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, og 

avsenderen har påtatt seg å sikre at resultatene av analysene som er utført i samsvar med metodene 

fastsatt i vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(8), vil bli framlagt på grensekon-

trollstasjonen på innførselsstedet.] 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt I.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn 

(skip) skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.91, 05.11.99, 35.02 eller 35.04. 

— Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

— Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt I.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Reptilia. 
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LAND Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes 

som fôrmiddel 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

Del II:  

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Angi metode 1–5 eller 7, alt etter hva som er relevant. 

(4) der 

 n =  antall prøver som skal testes, 

 m =  terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

 M =  største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, og 

 c =  antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom 

bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

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

(6) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

(7) Personen som har ansvaret for forsendelsen nevnt i felt I.6, må sikre at dersom blodproduktet beskrevet i dette 

hygienesertifikatet er ment å skulle brukes til framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, 

analyseres forsendelsen i samsvar med metodene fastsatt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009 for å kontrollere at det 

ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse. Opplysninger om resultatet av denne analysen skal være 

vedlagt dette hygienesertifikatet ved framvisning av forsendelsen på en grensekontrollstasjon i Den europeiske union. 

(8) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel: 
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KAPITTEL 4 C 

Hygienesertifikat 

For ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter til bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 

D
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Partinummer 
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LAND Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 bokstav c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), 

særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at 

II.1. blodproduktene beskrevet ovenfor består av blodprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. de består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. de er tilberedt og lagret i et anlegg under tilsyn av vedkommende myndighet eller i innsamlingsvirksomheten, 

utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [–  blod fra slaktede dyr som er egnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men 

som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som 

kommer fra skrotter som er slaktet på et slakteri og er funnet egnet til konsum etter en kontroll 

ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  blod fra slaktede dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll 

ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  blod og blodprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  blod og blodprodukter fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via det aktuelle produktet,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 

nr. 2 bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF(2a) eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF(2b),] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende 

stoffer oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder 

overskrider det tillatte nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler 

regelverk på dette området, nasjonal lovgivning,] 

II.4. blodet som slike produkter er framstilt av, er innsamlet i slakterier som er godkjent i samsvar med Unionens 

regelverk, i slakterier som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingslandet eller fra 

levende dyr i anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingslandet, 

(2) [II.5.  når det gjelder blodprodukter fra dyr som tilhører taksonene Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, herunder 

krysninger av arter i disse taksonene, ble blodet samlet inn i et land eller en region der det ikke er påvist noe tilfelle 

av kvegpest, småfepest eller Rift Valley Fever i løpet av minst de siste tolv månedene, og det har ikke vært foretatt 

vaksinasjon mot disse sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene, og 

(2) enten [i tredjeland, territorier eller deler av disse  ......................... (angi ISO-kode i tilfelle land eller ISO-

koder(3) i tilfelle territorier eller deler av territorier) der det ikke er påvist noe tilfelle av munn- og 

klovsyke i løpet av minst de siste tolv månedene, og det har ikke vært foretatt vaksinasjon mot disse 

sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene, og] 

(2) eller [i tredjeland, territorier eller deler av disse  ......................... (angi ISO-kode i tilfelle land eller ISO-

koder(3) i tilfelle territorier eller deler av territorier) der det ikke er påvist noe tilfelle av munn- og 

klovsyke i løpet av minst de siste tolv månedene, og der det er gjennomført vaksinasjonsprogrammer 

under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos tamme drøvtyggere i løpet av minst de siste tolv 

månedene(4), og]] 
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LAND Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) [II.5.1.  når det gjelder andre dyr enn Suidae eller Tayassuidae, i tredjeland eller regioner der det 

(2) enten  [ikke er påvist noe tilfelle av vesikulær stomatitt eller blåtunge(2) (heller ikke forekomst av seropositive 

dyr) i løpet av minst de siste tolv månedene, og det har ikke vært foretatt vaksinasjon mot disse 

sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene,] 

(2) eller [finnes dyr som er seropositive med hensyn til vesikulær stomatitt og blåtunge(2)(4),] 

(2) [II.5.2.  når det gjelder Suidae og Tayassuidae, i tredjeland eller regioner der det ikke er påvist noe tilfelle av smittsomt 

blæreutslett hos gris, klassisk svinepest eller afrikansk svinepest i løpet av minst de siste tolv månedene, og det har 

ikke vært foretatt vaksinasjon av de mottakelige artene mot disse sykdommene i løpet av minst de siste tolv 

månedene, og det 

(2) enten  [ikke er påvist noe tilfelle av vesikulær stomatitt (heller ikke forekomst av seropositive dyr) i løpet av 

minst de siste tolv månedene, og det har ikke vært foretatt vaksinasjon mot denne sykdommen i løpet 

av minst de siste tolv månedene,]] 

(2) eller [det finnes dyr som er seropositive med hensyn til vesikulær stomatitt(4),]]] 

(2) [II.6.  når det gjelder blodprodukter fra fjørfe eller andre fuglearter, kommer dyrene og produktene fra territoriet til et land 

eller en region med kode  .............................................. (5) 

som er fri for Newcastle disease og høypatogen aviær influensa som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, 

der det i løpet av minst de siste tolv månedene ikke har vært foretatt vaksinasjon mot aviær influensa, 

der dyrene som produktene stammer fra, ikke er blitt vaksinert mot Newcastle disease med vaksiner framstilt av en 

originalvirusstamme med Newcastle disease som har større sykdomsframkallende evne enn lentogene stammer av 

viruset,] 

II.7. produktene er 

(2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker eller flasker,] 

(2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk 

med et desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet,] 

og den ytre emballasjen eller containerne er merket med etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM 

ELLER FÔR», 

II.8. produktene ble lagret i et lukket lagringsanlegg, 

II.9. alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av produktene med patogener under transport, 

(2) [II.10.  de ubehandlede blodproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region 

med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(6), 

b)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(7), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 
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LAND Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

c)  animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 05.11; 30.02 eller 35.02. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Reptilia. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(2b)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(3) Territoriekode som angitt i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 (EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

(4) I så fall skal produktene etter veterinærkontroll fastsatt i direktiv 97/78/EF (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9) og i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 8 nr. 4 i det nevnte direktivet transporteres direkte til anlegget på bestemmelsesstedet. 
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LAND Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(5) Territoriekode som angitt i del 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 (EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1). 

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

(7) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 4 D 

Hygienesertifikat 

For behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter til bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17. 

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Partinummer 
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LAND Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 bokstav c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), 

særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at 

II.1. blodproduktene beskrevet ovenfor består av blodprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. de består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. de er tilberedt og lagret i et anlegg under tilsyn av vedkommende myndighet, utelukkende med følgende animalske 

biprodukter: 

(2) enten  [–  blod fra slaktede dyr som er egnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men 

som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som 

kommer fra skrotter som er slaktet på et slakteri og er funnet egnet til konsum etter en kontroll 

ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  blod fra slaktede dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll 

ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  blod og blodprodukter fra dyr som ikke har vist kliniske tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via de aktuelle produktene,] 

(2) og/eller  [–  blod og blodprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 

nr. 2 bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF(2a) eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF(2b),] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende 

stoffer oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder 

overskrider de tillatte nivåene i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler 

regelverk på dette området, nasjonal lovgivning,] 

II.4. blodet som slike produkter er framstilt av, er innsamlet i slakterier som er godkjent i samsvar med Unionens 

regelverk, i slakterier som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingslandet eller fra 

levende dyr i anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingslandet, 

(2) [II.5.  når det gjelder blodprodukter fra dyr som tilhører taksonene Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, herunder 

krysninger av disse, men som ikke tilhører familien Suidae eller Tayassuidae, har produktene gjennomgått en av 

følgende behandlinger som sikrer fravær av patogener som kan forårsake munn- og klovsyke, vesikulær stomatitt, 

kvegpest, småfepest, Rift Valley Fever og blåtunge: 

(2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en 

effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [endring av pH til en pH på 5 i to timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C etterfulgt av en effektivitetskontroll.]]  

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
ta

s
jo

n
 

 

  



Nr. 3/82 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

LAND Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter 

som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) [II.6.  når det gjelder blodprodukter fra Suidae, Tayassuidae, fjørfe og andre fuglearter, har produktene gjennomgått en av 

følgende behandlinger som sikrer fravær av patogener som kan forårsake følgende sykdommer: munn- og klovsyke, 

vesikulær stomatitt, smittsomt blæreutslett hos gris, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, Newcastle disease og 

høypatogen aviær influensa, alt etter hva som relevant for artene: 

(2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en 

effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C for Suidae/Tayassuidae(2) og minst  

70 °C for fjørfe og andre fuglearter(2), etterfulgt av en effektivitetskontroll,]] 

(2) [II.7.  når det gjelder blodprodukter fra andre arter enn artene oppført i punkt ll.5 or ll.6., har produktene gjennomgått 

følgende behandling (angi hvilken):  ................................................... ] 

II.8. produktene er 

(2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker eller flasker,] 

(2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert 

før bruk med et desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet,] og 

og den ytre emballasjen eller containerne er merket med etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER 

FÔR», 

II.9. produktene ble lagret i et lukket lagringsanlegg, 

II.10. alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av blodproduktene med patogener etter behandling, 

(2) [II.11.  de behandlede blodproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som 

er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved 

at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som 

land eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF.]]] 
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LAND Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som 

er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 05.11, 30.02, 35.02 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Dersom det gjelder arter, velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller 

Suidae, Pesca, Reptilia. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(2b) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

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

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift:» 

Stempel: 

  



Nr. 3/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

3) Kapittel 6 B skal lyde: 

«KAPITTEL 6 B 

Hygienesertifikat 

For jakttrofeer eller andre preparater av fugler og hovdyr, som består av hele ubehandlede deler, beregnet på forsendelse 

til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  CITES-nr. 

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Art (vitenskapelig navn) Antall kolli 
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LAND Jakttrofeer og andre preparater av fugler og hovdyr, som 

består av hele ubehandlede deler 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at 

jakttrofeene beskrevet ovenfor 

(2) enten  [ll.1.  når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater av klovdyr, med unntak av svin, 

a)   ...........................  (region) har vært fri for munn- og klovsyke og kvegpest i de siste tolv 

månedene, og i løpet av samme periode er det ikke foretatt vaksinasjon mot noen av disse 

sykdommene, og 

b) jakttrofeene eller andre preparater beskrevet ovenfor 

i) kommer fra dyr som ble avlivet på territoriet til den nevnte regionen, som har tillatelse til 

å eksportere til Den europeiske union ferskt kjøtt fra tilsvarende mottakelige husdyrart, 

der det i løpet av de siste 60 dagene ikke har vært noen dyrehelserestriksjoner på 

grunn av utbrudd av sykdom som viltet er mottakelig for, og 

ii) kommer fra dyr som ble avlivet minst 20 km fra grensen til et annet tredjeland eller del 

av et tredjeland som ikke har tillatelse til å eksportere ubehandlede jakttrofeer fra andre 

klovdyr enn svin til Den europeiske union,] 

(2) eller  [ll.1.  når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater av viltlevende svin, 

a)  ............................ (region) har vært fri for klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smittsomt 

blæreutslett hos gris, munn- og klovsyke og ondartet smittsom griselammelse (Teschens 

sykdom) i de siste tolv månedene, og i løpet av samme periode er det ikke foretatt 

vaksinasjon mot noen av disse sykdommene, og 

b) jakttrofeene eller andre preparater beskrevet ovenfor 

i) kommer fra dyr som ble avlivet på dette territoriet, som har tillatelse til å eksportere til 

Den europeiske union ferskt kjøtt fra tilsvarende mottakelige husdyrart, der det i løpet av 

de siste 60 dagene ikke har vært noen dyrehelserestriksjoner på grunn av utbrudd av 

sykdom som viltet er mottakelig for, og 

ii) kommer fra dyr som ble avlivet minst 20 km fra grensen til et annet tredjeland eller del 

av et tredjeland som ikke har tillatelse til å eksportere ubehandlede jakttrofeer fra 

viltlevende svin til Den europeiske union,] 

(2) eller [ll.1. når det gjelder jakttrofeer og andre preparater av enhovede dyr, kommer jakttrofeene og andre 

preparater beskrevet ovenfor fra viltlevende enhovede dyr som ble avlivet på territoriet til 

eksportlandet nevnt ovenfor,] 

(2) eller [ll.1. når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater av fuglevilt, 

a)  ............................ (region) er fri for høypatogen aviær influensa og Newcastle disease, og 

b) jakttrofeene og andre preparater beskrevet ovenfor kommer fra viltlevende fuglevilt som ble 

avlivet i den nevnte regionen, der det i løpet av de siste 30 dagene ikke har vært noen 

dyrehelserestriksjoner på grunn av utbrudd av sykdom som viltlevende fugler er mottakelige 

for,] 

II.2. jakttrofeene og andre preparater beskrevet ovenfor er uten å komme i berøring med andre produkter av animalsk 

opprinnelse som kan kontaminere dem, pakket hver for seg og i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå 

enhver senere kontaminering, 
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LAND Jakttrofeer og andre preparater av fugler og hovdyr, som 

består av hele ubehandlede deler 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) [ll.3.  jakttrofeene eller andre preparater beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.05; 05.06, 05.07, 05.11; 96.01 eller 97.05. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinoceritidae, Antilocaparidae, Bovidae, Camelidae, 

Cervidae, Giraffidae, Hippopotamindae, Moschidae Suidae, Tayassuidae, Tragulidae og Elephantidae. 
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LAND Jakttrofeer og andre preparater av fugler og hovdyr, 

som består av hele ubehandlede deler 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

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

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: » 

Stempel: 
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4) Kapittel 8 skal lyde: 

«KAPITTEL 8 

Hygienesertifikat 

For animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2), beregnet på forsendelse 

til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer 

at de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten  [er vareprøver som består av animalske biprodukter beregnet på bestemte studier eller analyser 

som nevnt i definisjonen av vareprøve i nr. 39 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011, og som 

er merket med en etikett med teksten «VAREPRØVE SOM IKKE ER BEREGNET PÅ KONSUM»,] 

(2) eller  [oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i punkt ll.1,] 

II.1. de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

II.1.1. er 

(2) enten [a)  framstilt av materialer som er importert fra et tredjeland, et tredjelandsterritorium eller en 

del av et tredjelandsterritorium (3) som har tillatelse til å eksportere 

ferskt kjøtt til Den europeiske union,] 

(2) og/eller  [b)  framstilt i det eksporterende tredjelandet, tredjelandsterritoriet eller delen av 

tredjelandsterritoriet (3) fra dyr som 

enten 

i) har oppholdt seg i nevnte tredjeland, territorium eller del som kan eksportere 

ferskt kjøtt til Den europeiske union, siden fødselen eller i minst tre måneder før 

slakting, og/eller 

ii) er felt i naturen i nevnte tredjeland, territorium eller del(4),] 

(2) og/eller  [c)  framstilt av egg, melk, gnagere, haredyr, akvatiske dyr eller virvelløse landdyr eller 

akvatiske dyr,] 

(2) [II.1.2.  når det gjelder annet materiale enn materiale fra egg, melk, gnagere, haredyr, akvatiske dyr eller virvelløse 

landdyr eller akvatiske dyr, stammer fra dyr som 

(2) enten  [a) kommer fra driftsenheter 

i) der det for følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for, ikke har vært 

tilfeller/utbrudd av kvegpest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease 

eller høypatogen aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller 

afrikansk svinepest i de siste 40 dagene, og heller ikke i driftsenheter som ligger 

innenfor en radius på 10 km fra dem i de siste 30 dagene, og 

ii) der det ikke har vært tilfeller/utbrudd av munn- og klovsyke i de siste 60 dagene, 

og heller ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 25 km fra dem i de 

siste 30 dagene, og 

b)  som 

i) ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti, 

ii) har vært holdt på opprinnelsesenheten i minst 40 dager før avsendelsesdatoen, 

og som er blitt transportert direkte til slakteriet uten kontakt med andre dyr som 

ikke oppfyller de samme helsekravene, 

iii) har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og 

ikke har vist noe tegn på sykdommene nevnt ovenfor, og som dyrene er 

mottakelige for, og 

iv) før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i 

samsvar med de relevante bestemmelsene i Unionens regelverk, og som 

oppfyller krav som minst tilsvarer dem som er fastsatt i kapittel II og III i 

rådsforordning (EF) nr. 1099/2009(5),] 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) eller  [a)  er fanget og felt i naturen i et område 

i) der det i en radius på 25 km ikke har vært noen tilfeller/utbrudd av noen av følgende 

sykdommer som dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle 

disease eller høypatogen aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller 

afrikansk svinepest i de siste 40 dagene, og 

ii) som ligger over 20 km fra grensen til et annet territorium i et tredjeland eller en del 

av et tredjeland som på disse datoene ikke har tillatelse til å eksportere slikt 

materiale til Den europeiske union, og 

b)  som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,]] 

(2) [ll.1.3.  når det gjelder annet materiale enn materiale fra viltfanget fisk eller virvelløse dyr, er blitt framstilt på en 

virksomhet der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av sykdommene nevnt i punkt ll.1.2 

som dyrene er mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et tilfelle eller utbrudd av disse 

sykdommene, tilberedning av råstoff for eksport til Den europeiske union er blitt godkjent først etter at alt kjøtt er 

fjernet, og virksomheten er fullstendig rengjort og desinfisert under tilsyn av en offentlig veterinær,] 

ll.1.4. er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene fastsatt ovenfor, og de 

er blitt håndtert for å unngå kontaminering med patogener, 

ll.1.5. er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer eller i emballasje som er rengjort og desinfisert før bruk, og når 

det gjelder forsendelser som sendes på andre måter enn gjennom pakkepost, i containere som er forseglet av 

vedkommende myndighet og merket med en etikett med teksten «ANIMALSKE BIPRODUKTER BARE TIL 

FRAMSTILLING AV AVLEDEDE PRODUKTER TIL BRUK UTENFOR FÔRKJEDEN» og med navn og adresse 

til bestemmelsesvirksomheten i Den europeiske union, 

ll.1.6. består bare av følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [–  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter eller deler av 

felte dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum fram til de av kommersielle 

grunner ugjenkallelig erklæres som animalske biprodukter,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av 

vilt som er felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar 

med Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/ 

klover, herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 

1 nr. 3 bokstav d) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2a), som ikke har 

vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en 

kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller  [–  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn 

av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for 

folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av 

kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre 

feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke 

har vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer 

som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller produkter 

til konsum,] 

(2) og/eller  [–  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via det aktuelle materialet: 

i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii) følgende materiale fra landdyr: 

— biprodukter fra rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

(2) og/eller  [–  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-

materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 

2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i nevnte forordning,] 

(2) og/eller  [–  pels fra døde dyr som ikke har vist kliniske tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via det aktuelle produktet,] 

ll.1.7. er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med Unionens regelverk for å unngå 

at de forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres ved mottaksanlegget, 

(2)(6) [ll.1.8. 

(2)(7) 

enten [ll.1.8.1.  de animalske biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som fra landet, territoriet eller delen nevnt i 

punkt ll.1.1, der det regelmessig gjennomføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og 

klovsyke hos storfe,]] 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2)(8) 

og/eller [ll.1.8.2.  de animalske biproduktene i denne forsendelsen består av animalske biprodukter fra slakteavfall eller utbeinet 

kjøtt,]] 

(2) [ll.1.9.  de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(9), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2007/453/EF(10), der det ikke har forekommet nasjonale 

tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som 

er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og 

slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

ll.1.10 de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a) kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der 

følgende vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved 

mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke 

om TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke 

de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 

med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler 

samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som omfatter 

undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med 

genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 

forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11: Når det gjelder forsendelser av vareprøver eller til analyser: Angi bare virksomhetens navn og adresse. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut 

— når det gjelder produkter for framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden: Bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— når det gjelder produkter som er vareprøver eller til analyser: Anlegget i Den europeiske union som er angitt i 

godkjenningen fra vedkommende myndighet, der det er relevant. 

— Felt l.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.08; 05.05; 05.06, 05.07; 

05.11.91; 05.11.99, 23.01 eller 30.01. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.25: I sertifikatet omfatter «teknisk bruk» også bruk som vareprøve. 

— Felt l.26 og l.27: Unntatt for vareprøver, som ikke sendes i transitt, fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller 

import. 

— Felt l.28: 

— Produkter for framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden: Produksjonsanlegg: Angi 

veterinært godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

— Produkter til bestemte teknologiske studier eller analyser: Anlegget i Den europeiske union som er angitt i 

godkjenningen fra vedkommende myndighet, der det er relevant. 

— Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(3) Eksportlandets navn og ISO-kode som fastsatt i 

— del 1 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 (EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1), 

— vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 (EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1) og 

— vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 (EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12). 

I tillegg skal ISO-koden for territorier og deler av territorier nevnt i vedleggene til forordning (EU) nr. 206/2010, (EF) 

nr. 798/2008 og (EF) nr. 119/2009 nevnt i denne fotnoten (når det er relevant for de mottakelige artene), inkluderes der 

dette er relevant. 

(4) Bare for land der Den europeiske union tillater import av viltkjøtt til konsum av de samme dyreartene. 

(5) EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1. 

(6) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i territoriet til et søramerikansk eller 

sørafrikansk land eller deler av et slikt land, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere 

til konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskler fra storfe, oppdelt i samsvar med kravene i avsnitt IV kapittel I del 

B.1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206), er også tillatt. 

(7) Bare for visse søramerikanske land. 

(8) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske land. 

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

(10) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift:» » 

Stempel: 
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5) Kapittel 10 A, 10 B, 11 og 12 skal lyde: 

«KAPITTEL 10 A 

Hygienesertifikat 

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer  framstilling av fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal 

brukes som fôrmiddel 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, 

og attesterer at det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

ll.1. består av smeltet fett som oppfyller helsekravene nedenfor, 

ll.2. består av smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, 

ll.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004(3), for å drepe patogener, 

ll.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten [–  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte 

dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle 

grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av 

vilt som er felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar 

med Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/ 

klover, herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller [– blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en 

kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller [– animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller [– produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn 

av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for 

folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller [– fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av 

kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre 

feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller [– blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke 

har vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal 

brukes som fôrmiddel 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller [– akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer 

som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller [– animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [– følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle materialet: 

i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii) følgende materiale fra landdyr: 

— biprodukter fra rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

ll.5. (2) enten [–  når det gjelder materiale som kommer fra svin, kommer fra et land eller en del av territoriet til et 

land som har vært fritt for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fritt for klassisk 

svinepest og afrikansk svinepest de siste 12 månedene,] 

(2) og/eller [– når det gjelder materiale som kommer fra fjørfe, kommer fra et land eller en del av territoriet til 

et land som har vært fritt for Newcastle disease og aviær influensa de siste seks månedene,] 

(2) og/eller [– når det gjelder materiale som kommer fra drøvtyggere, kommer fra et land eller en del av 

territoriet til et land som har vært fritt for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fritt for 

kvegpest de siste 12 månedene,] 

(2) og/eller [– dersom det i det relevante tidsrommet nevnt i punkt II.5 har vært utbrudd av en av 

sykdommene nevnt i punkt II.5, og dersom det smeltede fettet kommer fra mottakelige arter, 

har gjennomgått varmebehandling ved minst 70 °C i minst 30 minutter eller ved minst 90 °C i 

minst 15 minutter, og  

opplysninger om de kritiske kontrollpunktene registreres og oppbevares slik at eieren, den 

driftsansvarlige eller vedkommendes representant og eventuelt vedkommende myndighet kan 

overvåke driften av anlegget; opplysningene skal omfatte partikkelstørrelse, kritisk temperatur 

og eventuelt absolutt tid, trykkprofil, tilførselshastighet for råstoffer og resirkuleringsrate for 

fett,] 

ll.6. dersom det kommer fra drøvtyggere, er det blitt renset slik at det høyeste innholdet av resterende uløselige urenheter 

ikke overstiger 0,15 vektprosent, 

ll.7. det smeltede fettet 

a)  er bearbeidet i samsvar med kravene i kapittel II avsnitt 3 i vedlegg X til forordning (EU) 

nr. 142/2011 eller behandlet i samsvar med avsnitt XII i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 for å drepe patogener, og 

(2) enten [b)  er pakket i nye containere eller i containere som er blitt rengjort og om nødvendig desinfisert 

som forebyggende tiltak mot forurensning, og alle forholdsregler er tatt for å unngå 

kontaminering,] 

(2) eller [b)  når det skal transporteres i bulk, skal rør, pumper, bulktanker og alle andre bulkcontainere eller 

tankbiler brukt under transport av produktene fra produksjonsanlegget direkte til skipet, til tanker 

på land eller direkte til anleggene, være undersøkt på vedkommende myndighets ansvar og 

funnet rene før de tas i bruk,] 

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som 

skal brukes som fôrmiddel 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) [ll.8.  det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region 

med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a) spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

ll.9. det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a) kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der 

følgende vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk 

skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved 

mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i 

Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra 

drøvtyggere har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst 

de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke 

om TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk 

skrapesyke de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt 

bekreftet, 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal 

brukes som fôrmiddel 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt 

avlsværer med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og 

ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som 

omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar 

med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning 

(EF) nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt 

sauer med genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble 

avlivet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 04.05; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10 eller 15.18. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr eller kjæledyr, og produksjon eller 

framstilling av fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: 

— Arter: Velg blant følgende: Ruminantia, annet enn Ruminantia 

— Produksjonsanlegg: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som 

skal brukes som fôrmiddel 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 10 B 

Hygienesertifikat 

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk for visse formål utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland 

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/105 

 

l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk for 

visse formål utenfor fôrkjeden 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8, 9 og 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i 

vedlegg XIV, og attesterer at det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

ll.1. består av smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, og som oppfyller helsekravene nedenfor, 

ll.2. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) [ll.2.1.  når det gjelder materiale beregnet på produksjon av fornybart drivstoff nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav L i vedlegg 

IV til forordning (EU) nr. 142/2011, biodiesel eller produkter framstilt av bearbeidet fett, animalske biprodukter nevnt i 

artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

(2) [II.2.2.  når det gjelder materiale beregnet på produksjon av fornybart drivstoff nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg 

IV til forordning (EU) nr. 142/2011, er materialene framstilt utelukkende av animalske biprodukter nevnt i artikkel 9 og 

10 i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

(2) [II.2.3.  når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr, er materialene 

framstilt utelukkende av 

(2) enten [– animalske biprodukter som inneholder restmengder av godkjente stoffer eller forurensende 

stoffer som overskrider det tillatte nivået nevnt i artikkel 15 nr. 3 i rådsdirektiv 96/23/EF(2a),] 

(2) og/eller [– produkter av animalsk opprinnelse som er erklært uegnet til konsum på grunn av forekomst av 

fremmedlegemer i disse produktene,] 

(2) og/eller [– andre dyr og deler av dyr enn de som er nevnt i artikkel 8 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

som har dødd på annen måte enn ved slakting eller felling for konsum, herunder dyr som er 

avlivet for å bekjempe sykdom,] 

(2) og/eller [– skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte 

dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er 

felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller [– blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller 

dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll ante 

mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller [– animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk 

for visse formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller [– produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller [– fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av 

kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil 

som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller [– blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har 

vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller [– akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller [– animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [– følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle materialet: 

i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii) følgende materiale fra landdyr: 

— biprodukter fra rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller [– virvelløse akvatiske dyr og landdyr, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr eller 

mennesker,] 

(2) og/eller [– dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-

materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-

materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i nevnte forordning,] 

(2) og/eller [– huder og skinn, hover/klover, fjør, ull, horn, hår og pels fra døde dyr som ikke har vist tegn til 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via det aktuelle produktet,] 

(2) og/eller [– fettvev fra dyr som ikke har vist tegn til sykdom som kan overføres via dette materialet til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter at det er funnet egnet til konsum etter en 

kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,]] 

(2) [II.2.4.  når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, 

kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr, 

(2) enten [– spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(2b),] 

(2) og/eller [– hele skrotter eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale som definert i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001 ved disponeringstidspunktet,] 

(2) og/eller [– animalske biprodukter fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF(2c) eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF,] 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk 

for visse formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller [–  animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer 

oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder overskrider det 

tillatte nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler regelverk på dette 

området, importmedlemsstatens lovgivning,]] 

ll.3.  det smeltede fettet 

a) er blitt bearbeidet i samsvar med metode  .................................................................  (angi 

bearbeidingsmetode) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, for å drepe 

patogener, 

b) er før avsendelsen til Den europeiske union blitt merket med glyseroltriheptanoat (GTH), slik at en homogen 

minimumskonsentrasjon på minst 250 mg GHT per kg fett er oppnådd, 

c) når det gjelder smeltet fett fra drøvtyggere, er uløselige urenheter fjernet slik at de høyst utgjør 0,15 

vektprosent, 

d) er transportert under forhold som hindrer at de kontamineres, og 

e) er merket på emballasjen eller beholderen med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM 

ELLER FÔR», 

(2) [II.4.  når det gjelder materiale beregnet på organisk gjødsel, kosmetikk, legemidler, medisinsk utstyr eller 

jordforbedringsmidler, stammer det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

(2) enten [fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 

(2) eller [fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk 

for visse formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 04.05; 15.01, 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16 eller 

15.18. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr eller kjæledyr, og produksjon eller 

framstilling av fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: 

Arter: Velg blant følgende: Ruminantia, annet enn Ruminantia 

Produksjonsanlegg: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(2b)  EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2c)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

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

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 11 

Hygienesertifikat 

For gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel eller for formål utenfor 

fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer  framstilling av fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, og 

som skal brukes som fôrmiddel eller for formål utenfor 

fôrkjeden 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel I i vedlegg XIV, 

og attesterer at gelatinen/kollagenet(2) beskrevet ovenfor 

ll.1. består av gelatin/kollagen(2) som oppfyller helsekravene nedenfor, 

ll.2. består utelukkende av gelatin/kollagen(2) som ikke er beregnet på konsum, 

ll.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, for å drepe patogener, 

ll.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten [– skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte 

dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle 

grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av 

vilt som er felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller [– animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller [– produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn 

av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for 

folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller [– fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av 

kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre 

feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller [– akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer 

som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller [– animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

ll.5. gelatinen/kollagenet(2) 

a)  er innpakket, emballert, lagret og transportert under tilfredsstillende hygieniske forhold, der 

innpakkingen og emballeringen fant sted i et rom som var avsatt til dette formålet, og det er 

bare brukt konserveringsmidler som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, 
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LAND Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, og 

som skal brukes som fôrmiddel eller for formål utenfor 

fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Pakker som inneholder gelatin/kollagen(2), skal være påført teksten «GELATIN/KOLLAGEN(2) 

EGNET TIL FÔR», og 

(2) enten [b)  når det gjelder gelatin, er framstilt ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-

materiale behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger, herunder 

justering av pH-verdien, utvinning ved én eller flere etterfølgende oppvarminger, etterfulgt av 

rensing ved hjelp av filtrering og sterilisering, for å drepe patogener,] 

(2) eller [b)  når det gjelder kollagen, er framstilt ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-

materiale gjennomgår en behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av 

syre eller base etterfulgt av én eller flere skyllinger, filtrering og ekstrudering, for å drepe 

patogener,] 

(2) [ll.6.  når det gjelder gelatin/kollagen(2) fra andre materialer enn huder og skinn, 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet uten 

avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er blitt 

avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

II.7. når det gjelder gelatin/kollagen(2) fra andre materialer enn huder og skinn som beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til produksjonsdyr, 

bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a)  kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved 

mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 
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LAND Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, og 

som skal brukes som fôrmiddel eller for formål utenfor 

fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om 

TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke de 

siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 

med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler 

samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som omfatter 

undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med 

genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 

forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 35.03 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca. 
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LAND Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, 

og som skal brukes som fôrmiddel eller for formål 

utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

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

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen.  

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 12 

Hygienesertifikat 

For hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel 

eller for formål utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer  framstilling av fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 

  



Nr. 3/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel 

eller for formål utenfor fôrkjeden 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel I i vedlegg XIV, 

og attesterer at det hydrolyserte proteinet, dikalsiumfosfatet eller trikalsiumfosfatet(2) beskrevet ovenfor 

ll.1. består av hydrolysert protein / dikalsiumfosfat / trikalsiumfosfat(2) som oppfyller helsekravene nedenfor, 

ll.2. består utelukkende av hydrolysert protein / dikalsiumfosfat / trikalsiumfosfat(2) som ikke er beregnet på konsum, 

ll.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, for å drepe patogener, 

ll.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [når det gjelder dikalsiumfosfat fra avfettede bein, skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det 

dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til 

konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) eller  [når det gjelder andre materialer, 

(2) enten [– skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og 

deler av felte dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men 

som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,]] 

(2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet 

egnet for slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller 

skrotter og følgende deler av vilt som er felt med sikte på konsum i samsvar med 

Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i 

samsvar med Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer 

som kan overføres til mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og 

hover/klover, herunder falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og 

metatarsalben, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,]] 

(2) og/eller [– blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til 

konsum etter en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,]] 

(2) og/eller [– animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, 

herunder avfettede bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i 

forbindelse med melkeforedling,]] 

(2) og/eller [– produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter 

av animalsk opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av 

kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer 

eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,]] 
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LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som 

fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller [– fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder 

animalske biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på 

bruk som fôr av kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller 

emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,]] 

(2) og/eller [– blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende 

dyr som ikke har vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til 

mennesker eller dyr,]] 

(2) og/eller [– akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,]] 

(2) og/eller [– animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som 

framstiller produkter beregnet på konsum,]] 

(2) og/eller [– følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via det aktuelle materialet: 

i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii) følgende materiale fra landdyr: 

— biprodukter fra rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,]] 

ll.5.  det hydrolyserte proteinet / dikalsiumfosfatet / trikalsiumfosfatet(2) 

a)  er innpakket og emballert i emballasje merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET 

PÅ KONSUM», og er lagret og transportert under tilfredsstillende hygieniske forhold, der 

innpakkingen og emballeringen fant sted i et rom som var avsatt til dette formålet, og det er bare 

brukt konserveringsmidler som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, og 

(2) enten  [b)  når det gjelder hydrolysert protein, er framstilt ved en prosess som omfatter hensiktsmessige 

tiltak for å redusere risikoen for kontaminering av råstoff i kategori 3. 

Når det gjelder hydrolyserte proteiner som helt eller delvis kommer fra huder og skinn av 

drøvtyggere, er blitt framstilt i et bearbeidingsanlegg som utelukkende er beregnet til å framstille 

hydrolyserte proteiner, ved en prosess som omfatter en bearbeiding av råstoff i kategori 3 ved at 

de legges i saltlake, kalkes og vaskes kraftig før 

i) materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på 

over 80 °C, etterfulgt av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn 

3,6 bar, eller 

ii) materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, 

etterfulgt av varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar,] 

(2) eller  [b)  når det gjelder dikalsiumfosfat, er framstilt ved en prosess som 

i) sikrer at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes med varmt vann og 

behandles med fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og en pH-verdi 

på under 1,5) i minst to dager, 

ii) deretter behandles den oppnådde fosforsyren med kalk, for å få en utfelling av 

dikalsiumfosfat ved en pH-verdi på mellom 4 og 7, og 
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LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som 

fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

iii)  til slutt lufttørker denne utfellingen ved en starttemperatur på mellom 65 °C og 325 °C og 

en sluttemperatur på mellom 30 °C og 65 °C,] 

(2) eller  [b)  når det gjelder trikalsiumfosfat, er framstilt ved en prosess som sikrer 

i) at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes motstrøms med varmt vann 

(beinbiter på under 14 mm), 

ii) at det dampkokes sammenhengende ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar, 

iii) at proteinbuljong skilles fra hydroksyapatitt (trikalsiumfosfat) ved sentrifugering, og 

iv) det skjer en granulering av trikalsiumfosfat etter lufttørking i fluidisert seng ved 200 °C,] 

(2) [II.6.  det hydrolyserte proteinet / dikalsiumfosfatet / trikalsiumfosfatet(2) beskrevet ovenfor 

(2) enten  [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller  [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

II.7. det hydrolyserte proteinet / dikalsiumfosfatet / trikalsiumfosfatet(2) beskrevet ovenfor 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til produksjonsdyr, 

bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a)  kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke om 

TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

  



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/121 

 

LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som 

fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om 

TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke 

de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 

med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-

alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som 

omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar 

med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning 

(EF) nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt 

sauer med genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble 

avlivet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.08, 28.35.25; 28.35.26, 29.22; 35.02; 35.03 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: 

—  Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

  



Nr. 3/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel 

eller for formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

— Varens art: Angi om det er hydrolysert protein, dikalsiumfosfat eller trikalsiumfosfat. 

— Produksjonsanlegg: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

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

(4) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift:» » 

Stempel: 
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6) Kapittel 18 skal lyde: 

«KAPITTEL 18 

Hygienesertifikat 

For horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på 

framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, for forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske 

union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  CITES-nr. 

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

05.07 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

videreforedling  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og 

hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på 

framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at 

hornene og hornproduktene, unntatt hornmel, og hovene/klovene og hov-/klovproduktene, unntatt hov-/klovmel,(2) 

beskrevet overfor 

ll.1. stammer fra dyr som 

(2) enten  [kommer fra dyr som er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem er 

funnet egnet til å slaktes for konsum,] 

(2) eller  [ikke har vist kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via det aktuelle 

produktet,] 

ll.2. hornene og hornproduktene og hovene/klovene og hov-/klovproduktene har gjennomgått en varmebehandling i én 

time med en kjernetemperatur på minst 80 °C, 

ll.3. hornene skal være fjernet fra kraniet uten at kraniehulen er åpnet, 

ll.4. alle forholdsregler er tatt på alle trinn av bearbeiding, lagring og transport for å unngå krysskontaminering, 

ll.5. hornene og hornproduktene, unntatt hornmel, og hovene/klovene og hov-/klovproduktene, unntatt hov-/klovmel, er 

pakket 

(2) enten  [i ny emballasje eller nye beholdere,] 

(2) eller  [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av 

vedkommende myndighet,] 

[emballasjen eller beholderne er merket med angivelse av type animalsk biprodukt(3) og etiketter med teksten «IKKE 

BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR» og bestemmelsesvirksomhetens navn og adresse,] 

(2)[ll.6.  hornene og hornproduktene, unntatt hornmel, og hovene/klovene og hov-/klovproduktene, unntatt hov-/klovmel, som 

er beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller  [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert 

som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i 

et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko 

i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 
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LAND Horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og 

hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på 

framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Varenes art. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Produkttype: horn, hornprodukter, hover/klover, hov-/klovprodukter. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift:» » 

Stempel: 
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7) Kapittel 20 skal lyde: 

«KAPITTEL 20 

Modell for erklæring 

Erklæring om import fra tredjeland og om transitt gjennom(2) Den europeiske union av halvfabrikater som skal brukes i 

framstillingen av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål, aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, 

laboratoriereagenser og kosmetiske produkter 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7. 

 Opprin

nel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

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

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og 

veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og 

veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter. 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

ERKLÆRING 

Undertegnede erklærer at jeg har til hensikt å importere halvfabrikatet nevnt ovenfor til Den europeiske union eller føre det i 

transitt gjennom Unionen, og at det oppfyller definisjonen av et halvfabrikat i nr. 35 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 142/2011(1a), og særlig at 

1) det er beregnet på framstilling av 

(2) enten [– legemidler,] 

(2) og/eller [– veterinærpreparater,] 

(2) og/eller [– medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål,] 

(2) og/eller [– aktivt implanterbart medisinsk utstyr,] 

(2) og/eller [– medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål,] 

(2) og/eller [– laboratoriereagenser,] 

(2) og/eller [– kosmetiske produkter,] 

2) stadiene for utforming, omdanning og produksjon er tilstrekkelig fullført til at materialet kan brukes til ønsket formål eller 

som en bestanddel i et produkt beregnet på dette formålet, bortsett fra at det må bearbeides eller omdannes ytterligere, 

for eksempel blandes, overflatebehandles, settes sammen eller emballeres for at produktet skal være egnet til å bringes i 

omsetning eller tas i bruk som legemiddel, veterinærpreparat, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære 

formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære 

formål eller kosmetisk produkt i samsvar med Unionens regelverk(1b) for slike produkter, eller som laboratoriereagens, 

3) det er framstilt av 

(2) enten  [–  materiale som kan stamme fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF(2a) eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF(2b),] 

(2) og/eller [– skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr, som 

i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting med 

sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er felt med 

sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn 

drøvtyggere, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 
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LAND Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og 

veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og 

veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter. 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller  [–  blod fra andre dyr enn drøvtyggere, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en 

kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller  [–  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for 

folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller  [–  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har vist 

tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter beregnet 

på konsum,] 

(2) og/eller  [–  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

via det aktuelle materialet: 

i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii) følgende materiale fra landdyr: 

— biprodukter fra rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

(2) og/eller  [–  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale 

som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

(2) og/eller  [–  produkter som stammer fra eller framstilt av 

— akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr, 

— virvelløse akvatiske dyr eller landdyr, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr eller 

mennesker, 

— dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-

materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 

bokstav a)–g) i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 
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LAND Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og 

veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og 

veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter. 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller  [–  dyr og deler av dyr, med unntak av dyrene nevnt i artikkel 8 eller 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

i) som dør på annen måte enn ved slakting for konsum, herunder dyr som er avlivet for å bekjempe 

sykdom, 

ii) fostre, 

iii) oocytter, embryoer og sæd som ikke er beregnet på avlsformål, og 

iv) fjørfe som er døde i egget,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter som ikke består av kategori 1- eller kategori 3-materiale,] 

4) den ytre emballasjen er merket med teksten «BARE TIL LEGEMIDLER / VETERINÆRPREPARATER / MEDISINSK 

UTSTYR FOR HUMANMEDISINSKE OG VETERINÆRE FORMÅL / AKTIVT IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR / 

MEDISINSK UTSTYR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIKK FOR HUMANMEDISINSKE OG VETERINÆRE FORMÅL / 

LABORATORIEREAGENSER / KOSMETISKE PRODUKTER», og det er ikke beregnet på å bli spredt i Den europeiske 

union for annen bruk, 

5) forsendelsen transporteres direkte til bestemmelsesstedet i Den europeiske union som angitt i punkt l.12 i denne 

erklæringen, som er 

(2) enten  [en virksomhet eller et anlegg for framstilling av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for 

humanmedisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser eller kosmetiske produkter som er 

registrert i samsvar med artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

(2) eller [en virksomhet eller et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 punkt i) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og skal sendes derfra bare til en virksomhet eller et anlegg som nevnt i forrige strekpunkt i dette 

leddet.] 

Merknader 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og 

produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT  

L 116 av 4.5.2007, s. 9). 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

(1a) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(1b) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for 

veterinærpreparater (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 

om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67), rådsdirektiv 

93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1), europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59), 

alt etter hva som er relevant. 

(2)  Stryk det som ikke passer. 

(2a)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(2b)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

Importør 

Navn (med blokkbokstaver): Adresse: 

Dato: Underskrift:» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1869 

av 7. november 2019 

om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til øvre 

grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), særlig 

artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av uønskede 

stoffer som overskrider de øvre grenseverdiene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2) Opplysninger mottatt fra vedkommende myndigheter og berørte driftsansvarlige for fôrforetak viser at den generelle 

øvre grenseverdien på 2 mg/kg for arsen i fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse ikke kan overholdes i fôrmidlene 

leonarditt og torv. Den øvre grenseverdien for samlet arseninnhold i disse fôrmidlene bør derfor økes for å sikre 

forsyningen. Økningen har ikke skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse, ettersom den øvre grenseverdien 

fastsatt for arsen i tilskuddsfôr og fullfôr forblir uendret. 

3) Opplysninger mottatt fra berørte driftsansvarlige for fôrforetak viser at den generelle øvre grenseverdien på 30 mg/kg 

for arsen i fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av sporstoffer, ikke kan overholdes med 

hensyn til sporstoffet dimangankloridtrihydroksid. Den øvre grenseverdien for arsen i dimangankloridtrihydroksid bør 

derfor økes på grunnlag av dataene framskaffet med analysemetoden induktivt koplet plasma-massespektrometri (ICP-

MS). EU-referanselaboratoriet for metaller og nitrogenforbindelser har bekreftet at denne metoden gir korrekte 

resultater med hensyn til forekomst av arsen i sporstoffer. Denne økningen har ikke skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse, ettersom den øvre grenseverdien fastsatt for arsen i tilskuddsfôr og fullfôr forblir uendret. 

4) Det felles forskningssenter i Europakommisjonen har i samarbeid med de berørte parter undersøkt visse funn som 

gjelder fluor i kalkholdige havalger. Undersøkelsen har fastslått at bakgrunnsforekomsten av fluor i kalkholdige 

havalger i enkelte tilfeller overskrider den øvre grenseverdien fastsatt for fluor i kalkholdige havalger. Den øvre 

grenseverdien for fluor i kalkholdige havalger bør derfor økes fra 1 000 mg/kg til 1 250 mg/kg. Denne økningen har 

ikke skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse, ettersom den øvre grenseverdien fastsatt for fluor i tilskuddsfôr og 

fullfôr forblir uendret. 

5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/2229(2) endret vedlegg I til direktiv 2002/32/EF med hensyn til blant annet bly. Av 

klarhetshensyn ble hele posten for bly erstattet. I denne erstatningen ble fôrmiddelet kalkholdige skall av marine skjell 

ved en feiltakelse utelatt i listen over fôrmidler som er underlagt en øvre grenseverdi på 15 mg/kg. Ved forordning (EU) 

2017/2229 ble det også fastsatt en ny øvre grenseverdi for bly i dikobberoksid. IUPAC-betegnelsen (International Union 

of Pure and Applied Chemistry) på tilsetningsstoffet er imidlertid kobber(I)oksid. I tråd med anbefalingen fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («EFSA») i dens uttalelse om kobberoksid(3) bør kobber(I)oksid 

brukes som betegnelse på tilsetningsstoffet, noe som ikke ble gjort i den engelske, italienske og slovakiske 

språkversjonen av forordningen. Disse feilene bør rettes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 8.11.2019, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EFT L 140 av 30.05.2002, s. 10. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/2229 av 4. desember 2017 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF 

med hensyn til grenseverdier for bly, kvikksølv, melamin og dekokinat (EUT L 319 av 5.12.2017, s. 6). 

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

2021/EØS/3/02 
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6) Visse fôrmidler i kategorien «fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse» bringes i omsetning som 

våtfôrmiddel på boks til direkte fôring av hunder og katter. Ettersom dette våtfôrmiddelet på boks erstatter 

fôrblandinger, bør derfor den samme øvre grenseverdien for kvikksølv gjelde for dette våtfôrmiddelet på boks som den 

grenseverdien som gjelder for fôrblandinger, ettersom denne endringen ikke har skadevirkninger på dyrs helse. 

7) EFSA har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om forekomsten av fri gossypol i hele bomullsfrø(4). Det ble konkludert med 

at det ikke var nødvendig å oppdatere den vitenskapelige uttalelsen med hensyn til dyrehelserisikoene ved forekomst av 

gossypol som uønsket stoff i fôrvarer. Idet det tas hensyn til forekomstdataene som det vises til i uttalelsen, bør det 

fastsettes en høyere øvre grenseverdi for fri gossypol i fôrmiddelet bomullsfrø. Økningen har ikke skadevirkninger på 

dyrs helse, ettersom den øvre grenseverdien fastsatt for fri gossypol i fullfôr forblir uendret. 

8) I direktiv 2002/32/EF fastsettes det en øvre grenseverdi for dioksiner, summen av dioksiner og dioksinlignende PCB og 

ikke-dioksinlignende PCB bare i visse fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og antiklumpe-

midler. Nylige funn meldt gjennom hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr viser imidlertid høye nivåer av 

dioksiner og dioksinlignende PCB i andre fôrtilsetningsstoffer som tilhører denne funksjonsgruppen. Det bør derfor 

fastsettes en øvre grenseverdi for dioksiner og PCB for alle fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene 

bindemidler og antiklumpemidler. Disse øvre grenseverdiene bør også gjelde når de samme fôrtilsetningsstoffene 

godkjennes i funksjonsgruppene «stoffer til kontroll med forurensning med radionuklider» og «stoffer som reduserer 

forurensning av fôr med mykotoksiner». 

9) Direktiv 2002/32/EF bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF endres og rettes i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

  

(4) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4850 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjøres følgende endringer: 

1) I del I skal rad 1, «Arsen», lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Øvre grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôr med et vanninnhold 

på 12 % 

«1. Arsen(1) Fôrmidler, 2 

 med unntak av: 

— mel av gress, av tørket luserne og av tørket kløver, samt tørket 

sukkerbetemasse og tørket melasse av sukkerbetemasse 

4 

 — palmekjerneekspeller 4(2) 

 — torv, leonarditt 5(2) 

 — fosfater, kalkholdige havalger 10 

 — kalsiumkarbonat, kalsium- og magnesiumkarbonat(10), 

kalkholdige skall av marine skjell 

15 

 — magnesiumoksid, magnesiumkarbonat 20 

 — fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse 25(2) 

 — makroalgemel og fôrmidler framstilt av makroalger 40(2) 

 Jernpartikler brukt som sporstoff 50 

 Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av 

sporstoffer, 

30 

 med unntak av: 

— kobbersulfat-pentahydrat, kobberkarbonat, dikobberkloridtri-

hydroksid, jern(II)karbonat, dimangankloridtrihydroksid 

50 

 — sinkoksid, mangan(II)oksid, kobberoksid 100 

 Tilskuddsfôr, 4 

 med unntak av: 

— mineralfôr 

12 

 — tilskuddsfôr som er til kjæledyr, og som inneholder fisk, andre 

akvatiske dyr og produkter framstilt av disse og/eller 

makroalgemel og fôrmidler framstilt av makroalger 

10(2) 

 — sammensetninger av fôr med særlige ernæringsformål som frigis 

over lang tid, med en konsentrasjon av sporstoffer som er høyere 

enn 100 ganger den fastsatte øvre grenseverdien for fullfôr 

30 

 Fullfôr, 2 

 med unntak av: 

— fullfôr til fisk og pelsdyr 

10(2) 

 — fullfôr som er til kjæledyr, og som inneholder fisk, andre 

akvatiske dyr og produkter framstilt av disse og/eller 

makroalgemel og fôrmidler framstilt av makroalger 

10(2)» 
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2) I del I rad 3, «Fluor», skal tallet for grenseverdien for kalkholdige havalger i kolonnen «Øvre grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 12 %» erstattes med «1 250». 

3) I del I skal rad 4, «Bly», lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Øvre grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôr med et 

vanninnhold på 12 % 

«4. Bly(12) Fôrmidler, 10 

 med unntak av: 

— grøntfôr(3) 

30 

 — fosfater, kalkholdige havalger og kalkholdige skall av marine 

skjell 

15 

 — kalsiumkarbonat, kalsium- og magnesiumkarbonat(10) 20 

 — gjær 5 

 Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av 

sporstoffer, 

100 

 med unntak av: 

— sinkoksid 

400 

 — mangan(II)oksid, jern(II)karbonat, kobberkarbonat og 

kobber(I)oksid 

200 

 Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og 

antiklumpemidler, 

30 

 med unntak av: 

— klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse, natrolitt-fonolitt 

60 

 Premikser(6) 200 

 Tilskuddsfôr, 10 

 med unntak av: 

— mineralfôr 

15 

 — sammensetninger av fôr med særlige ernæringsformål som frigis 

over lang tid, med en konsentrasjon av sporstoffer som er høyere 

enn 100 ganger den fastsatte øvre grenseverdien for fullfôr 

60 

 Fullfôr 5» 

4) I del I skal rad 5, «Kvikksølv», lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Øvre grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôr med et vanninnhold 

på 12 % 

«5. Kvikksølv(4) Fôrmidler, 0,1 

 med unntak av: 

— fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse, som er 

beregnet på produksjon av fôrblandinger til dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon 

0,5 

 — fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse, som er 

beregnet på produksjon av fôrblandinger til hunder, katter, 

prydfisk og pelsdyr 

1,0(13) 
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Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Øvre grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôr med et vanninnhold 

på 12 % 

 — fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse som 

våtfôrmidler på boks til direkte fôring av hunder og katter 

0,3 

 — kalsiumkarbonat, kalsium- og magnesiumkarbonat(10) 0,3 

 Fôrblandinger, 0,1 

 med unntak av: 

— mineralfôr 

0,2 

 — fôrblandinger til fisk 0,2 

 — fôrblandinger til hunder, katter, prydfisk og pelsdyr 0,3» 

5) I del III rad 1, «Fri gossypol», skal tallet for grenseverdien for bomullsfrø i kolonnen «Øvre grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr 

med et vanninnhold på 12 %» erstattes med «6 000». 

6) I del V rad 1, «Dioksiner», skal den fjerde posten «Tilsetningsstoffene kaolinleire, vermikulitt, natrolitt-fonolitt, syntetisk 

kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og 

antiklumpemidler» i kolonnen «Produkter beregnet til fôrvarer», lyde: 

«Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og antiklumpemidler(*). 

  

(*) Den øvre grenseverdien gjelder også for de fôrtilsetningsstoffene som tilhører funksjonsgruppene stoffer til kontroll 

med forurensning med radionuklider og stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner, som også tilhører 

funksjonsgruppene bindemidler og antiklumpemidler.» 

7) I del V rad 2, «Summen av dioksiner og dioksinlignende PCB-er», skal den fjerde posten «Tilsetningsstoffene kaolinleire, 

vermikulitt, natrolitt-fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilhører den 

funksjonelle gruppen bindemidler og antiklumpemidler» i kolonnen «Produkter beregnet til fôrvarer», lyde: 

«Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og antiklumpemidler(*). 

  

(*) Den øvre grenseverdien gjelder også for de fôrtilsetningsstoffene som tilhører funksjonsgruppene stoffer til kontroll 

med forurensning med radionuklider og stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner, som også tilhører 

funksjonsgruppene bindemidler og antiklumpemidler.» 

8) I del V rad 3, «Ikke-dioksinlignende PCB-er», skal den fjerde posten «Tilsetningsstoffene kaolinleire, vermikulitt, natrolitt-

fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilhører den funksjonelle gruppen 

bindemidler og antiklumpemidler» i kolonnen «Produkter beregnet til fôrvarer», lyde: 

«Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og antiklumpemidler(*). 

  

(*) Den øvre grenseverdien gjelder også for de fôrtilsetningsstoffene som tilhører funksjonsgruppene stoffer til kontroll 

med forurensning med radionuklider og stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner, som også tilhører 

funksjonsgruppene bindemidler og antiklumpemidler.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1947 

av 22. november 2019 

om godkjenning av kasjagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter og hunder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

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

katter og hunder(3). Dette tilsetningsstoffet ble deretter oppført i registeret over fôrtilsetningsstoffer 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 er det inngitt fire søknader om ny vurdering av 

kasjagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter og hunder. Søkerne anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle 

klassifiseres i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «geleringsmidler». Søknadene inneholdt 

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

søknadene om godkjenning er senere trukket tilbake av de respektive søkerne. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

29. oktober 2014(4), 25. januar 2017(5) og 27. november 2018(6) med at bare renset halvraffinert kasjagummi 

(isopropanol-ekstraksjon) som er i samsvar med spesifikasjonene for kasjagummi som tilsetningsstoff i næringsmidler(7) 

(< 0,5 mg antrakinoner/kg), ikke har skadevirkning på dyrehelsen ved en øvre grenseverdi på 13 200 mg/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 %. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet anses som hud- og luftveissensi-

biliserende og potensielt irriterende for hud og øyne. Kommisjonen mener derfor at det bør treffes hensiktsmessige 

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

videre med at det ikke kan utelukkes at halvraffinert kasjagummi som allerede er brakt i omsetning, som beskrevet i 

søknaden, kan ha arvestoffskadelige egenskaper. Myndigheten konkluderte videre med at kasjagummi har potensial til 

være et effektivt geleringsmiddel ved bruk sammen med karragenan i fôr med et vanninnhold på minst 20 %. 

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

bekreftet videre rapporten om analysemetodene for fôrtilsetningsstoffene framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 26.11.2019, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2020 av 12. juni 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) Kommisjonsdirektiv 93/55/EØF av 25. juni 1993 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 206 av 

18.8.1993, s. 11). 

(4) EFSA Journal 2014; 12(11):3899, 3900, 3901 og 3902. 

(5) EFSA Journal 2017; 15(2):4709 og 4710. 

(6) EFSA Journal 2019;17(1):5528. 

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

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

2021/EØS/3/03 



Nr. 3/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

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

oppfylt, forutsatt at spesifikasjonene for tilsetningsstoffer i næringsmidler er oppfylt. Bruk av tilsetningsstoffet bør 

derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

6) Derfor bør kasjagummi som et eksisterende produkt som ikke oppfyller spesifikasjonene for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler, samt fôr som inneholder stoffet, trekkes tilbake fra markedet. Av praktiske grunner bør det imidlertid 

tillates en begrenset periode der eksisterende lagre av dette tilsetningsstoffet samt fôr som inneholder stoffet, trekkes 

tilbake fra markedet, slik at aktørene kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

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

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Kasjagummi som fôrtilsetningsstoff som er framstilt og merket før 16. desember 2019 i samsvar med reglene som gjaldt 

før 16. desember 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 16. mars 2020. 

2. Premikser som inneholder fôrtilsetningsstoffet nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 16. mars 2020 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 16. desember 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 16. juni 2020. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder fôrtilsetningsstoffet angitt i nr. 1, eller premikser nevnt i nr. 2, og som er 

framstilt og merket før 16. juni 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 16. desember 2019, kan fortsatt bringes i omsetning 

og brukes til 16. desember 2020. 

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 22. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: geleringsmidler 

1f499 Kasjagummi Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av renset endosperm fra 

Cassia tora og Cassia obtusifolia 

(Leguminosae) som inneholder mindre 

enn 0,05 % Cassia occidentalis. 

Antrakinoner (i alt) < 0,5 mg/kg 

Pulverform 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Hovedsakelig 1,4-β-D-mannopyrano-

seenheter med α-D-galaktopyrano-

seenheter bundet sammen med  

1,6-bindinger. 

Forholdet mellom mannose og 

galaktose er 5:1 

Galaktomannaner > 75 % 

Analysemetode(1): 

Til bestemmelse av kasjagummi som 

fôrtilsetningsstoff: 

FAO JECFA-monografi nr. 10(2) som 

nevnt i kommisjonsdirektiv 

2010/67/EU(3) 

Hunder 

Katter 

- - 13 200 1. Tilsetningsstoffet skal brukes bare i fullfôr 

med et vanninnhold > 20 % i kombinasjon 

med karragenan (som utgjør minst 25 % av 

mengden av kasjagummi som brukes). 

2. For brukere 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 tilsetningsstoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verneutstyr, herunder 

øye- og hudvern og åndedrettsvern. 

16.12.2029 

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

(2) FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, «Cassia Gum», monograf nr. 10 (2010) http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph10/additive-513-m10.pdf 

(3) Kommisjonsdirektiv 2010/67/EF av 20. oktober 2010 om endring av direktiv 2008/84/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (EUT  

L 277 av 21.10.2010, s. 17). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1964 

av 26. november 2019 

om godkjenning av flytende L-lysin (base), flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid 

(teknisk rent) og L-lysinsulfat som tilsetningsstoffer 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 vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I artikkel 10 nr. 2 i nevnte forordning er det fastsatt at tilsetningsstoffer som 

er godkjent i henhold til rådsdirektiv 82/471/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2) Konsentrert flytende L-lysin (base), konsentrert flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid (teknisk 

rent) og L-lysinsulfat framstilt ved gjæring med Corynebacterium glutamicum ble i samsvar med direktiv 82/471/EØF 

godkjent uten tidsbegrensning ved kommisjonsdirektiv 88/485/EØF(3). Disse tilsetningsstoffene ble deretter oppført i 

registeret over fôrtilsetningsstoffer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

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

inngitt søknader om ny vurdering av konsentrert flytende L-lysin (base), konsentrert flytende L-lysin-monohydroklorid, 

L-lysin-monohydroklorid (teknisk rent) og L-lysinsulfat framstilt ved gjæring med Corynebacterium glutamicum som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter. Det er også inngitt søknader om godkjenning av konsentrert flytende  

L-lysin (base), konsentrert flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid (teknisk rent) og L-lysinsulfat 

til alle dyrearter i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Søknadene inneholdt de opplysningene og 

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

4) Søknadene gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessig tilsetningsstoffer» av konsentrert flytende L-lysin (base), 

konsentrert flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid (teknisk rent) og L-lysinsulfat som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.11.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2020 av 12. juni 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 82/471/EØF av 30. juni 1982 om visse produkter som brukes i fôrvarer (EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8). 

(3) Kommisjonsdirektiv 88/485/EØF av 26. juli 1988 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i 

fôrvarer (EFT L 239 av 30.8.1988, s. 36). 

2021/EØS/3/04 
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5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

11. september 2013(4), 28. oktober 2014(5), 10. mars 2015(6), 16. juni 2015(7), 2. desember 2015(8), 19. april 2016(9), 

28. november 2018(10) (11) og 3. april 2019(12) med at konsentrert flytende L-lysin (base) framstilt av Escherichia coli 

FERM BP-10941, Escherichia coli FERM BP-11355, Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P, Corynebacterium 

glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 og Corynebacterium glutamicum KCCM 

10227, konsentrert flytende L-lysin-monohydroklorid framstilt av Escherichia coli FERM BP-10941 og Escherichia 

coli FERM BP-11355, L-lysin-monohydroklorid (teknisk rent) framstilt av Escherichia coli FERM BP-10941, 

Escherichia coli FERM BP-11355, Escherichia coli CGMCC 3705, Escherichia coli CGMCC 7.57, Corynebacterium 

glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775, Corynebacterium glutamicum KCCM 

11117P og Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 samt L-lysinsulfat framstilt av Corynebacterium glutamicum 

KCCM 10227 og Corynebacterium glutamicum DSM 24990 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skade-

virkninger på dyrehelsen, forbrukernes sikkerhet eller miljøet. Tilsetningsstoffene som framstilles av genmodifiserte 

mikroorganismer, særlig av Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, anses som trygge bare dersom framstillings-

prosessen utføres på en måte som sikrer at rekombinant DNA fra produksjonsstammen, ikke forekommer i 

sluttproduktet. Myndigheten fastslo også at de fire formene av L-lysin bør anses som farlige for brukerne av 

tilsetningsstoffene, særlig ved innånding. Visse former bør også anses som svakt irriterende for øynene og etsende for 

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

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

er en effektiv kilde til aminosyren L-lysin for alle dyrearter, og at tilsetningsstoffene bør beskyttes mot nedbryting i 

vommen for å være like virkningsfulle hos drøvtyggere som hos andre dyr. 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 tilsetningsstoffene i fôrvarer og vann framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved artikkel 21 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

6) Navnene «konsentrert flytende L-lysin (base)» og «konsentrert flytende L-lysin-monohydroklorid» bør endres til  

«L-lysin (base), flytende» og «L-lysin-monohydroklorid, flytende», ettersom minsteinnholdet av L-lysin i disse 

tilsetningsstoffene bare utgjør henholdsvis 50 % og 22 %. 

7) Vurderingen av konsentrert flytende L-lysin (base), konsentrert flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-

monohydroklorid (teknisk rent) og L-lysinsulfat framstilt ved gjæring med Corynebacterium glutamicum spp eller 

Escherichia coli spp som nevnt i betraktning 5 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av konsentrert flytende L-lysin 

(base), konsentrert flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid (teknisk rent) og L-lysinsulfat framstilt 

ved gjæring med Corynebacterium glutamicum, må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, 

slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aminosyrer, 

deres salter og analoger», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(4) EFSA Journal 2013;11(10):3365. 

(5) EFSA Journal 2014;12(11):3895. 

(6) EFSA Journal 2015;13(3):4052. 

(7) EFSA Journal 2015;13(7):4156. 

(8) EFSA Journal 2016;14(3):4346. 

(9) EFSA Journal 2016;14(5):4471. 

(10) EFSA Journal 2019;17(1):5532. 

(11) EFSA Journal 2019;17(1):5537. 

(12) EFSA Journal 2019;17(5):5697. 
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Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Konsentrert flytende L-lysin (base), konsentrert flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid (teknisk 

rent) og L-lysinsulfat framstilt ved gjæring med Corynebacterium glutamicum, godkjent ved kommisjonsdirektiv 88/485/EØF, 

og premikser som inneholder dem, kan bringes i omsetning fram til 18. juni 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før  

18. desember 2019 og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 18. desember 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 18. desember 2019, kan bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom 

de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 18. desember 2021 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 18. desember 2019, kan bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom 

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

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne 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 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aminosyrer, deres salter og analoger 

3c320 - L-lysin 

(base), 

flytende 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Vandig løsning av L-lysin med minst  

50 % L-lysin. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-lysin framstilt ved gjæring med 

Escherichia coli FERM BP-10941eller 

Escherichia coli FERM BP-11355 eller 

Corynebacterium glutamicum KCCM 

11117P eller 

Corynebacterium glutamicum NRRL B-

50547 eller 

Corynebacterium glutamicum NRRL B-

50775 eller 

Corynebacterium glutamicum KCCM 

10227. 

Kjemisk formel: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

COOH 

CAS-nummer: 56-87-1 

Analysemetoder(1): 

Til mengdebestemmelse av lysin i 

fôrtilsetningsstoffet og premikser som 

inneholder mer enn 10 % lysin: 

— Ionebyttekromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-

VIS/FLD) – EN ISO 17180. 

Alle arter - - - 1. Lysininnholdet skal framgå av 

merkingen av tilsetningsstoffet. 

2. L-lysin (base), flytende, kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et preparat. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding og 

kontakt med hud eller øyne. 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 øye- og hudvern 

og åndedrettsvern. 

4. Tilsetningsstoffet kan også brukes i 

drikkevann. 

5. Tilsetningsstoffet og premiksene skal 

merkes med følgende opplysninger: 

«Ved tilsetting av L-lysin, særlig 

gjennom drikkevann, bør det tas 

hensyn til alle essensielle og betinget 

essensielle aminosyrer for å unngå 

ubalanse.» 

18.12.2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av lysin i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS), 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III, del F). 

Til mengdebestemmelse av lysin i vann: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) 

eller 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS). 

      

3c321 - L-lysin-

mono-

hydroklorid, 

flytende 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Vandig løsning av L-lysin-

monohydroklorid med et L-lysininnhold 

på minst 22 % og et vanninnhold på 

høyst 66 % (minst 58 % L-lysin i 

tørrstoffet). 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-lysin-monohydroklorid framstilt ved 

gjæring med 

Escherichia coli FERM BP-10941 eller 

Escherichia coli FERM BP-11355. 

Kjemisk formel: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

COOH 

CAS-nummer: 657-27-2 

Analysemetoder(1): 

Alle arter - - - 1. Lysininnholdet skal framgå av 

merkingen av tilsetningsstoffet. 

2. L-lysin-monohydroklorid, flytende, 

kan bringes i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et preparat. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding og 

kontakt med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern og øyevern. 

18.12.2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Til påvisning av L-lysin-

monohydroklorid i fôrtilsetningsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-lysine 

monohydrochloride monograph» 

Til mengdebestemmelse av lysin i 

fôrtilsetningsstoffet og premikser som 

inneholder mer enn 10 % lysin: 

— Ionebyttekromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-

VIS/FLD) – EN ISO 17180. 

Til mengdebestemmelse av lysin i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS), 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III, del F). 

    4. Tilsetningsstoffet og premiksene skal 

merkes med følgende opplysninger: 

«Ved tilsetting av L-lysin bør det tas 

hensyn til alle essensielle og betinget 

essensielle aminosyrer for å unngå 

ubalanse.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

3c322  L-lysin-

mono-

hydroklorid 

(teknisk 

rent) 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

L-lysin-monohydroklorid i pulverform 

med et L-lysininnhold på minst 78 % og 

et vanninnhold på høyst 1,5 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-lysin-monohydroklorid framstilt ved 

gjæring med 

Escherichia coli FERM BP-10941 eller 

Escherichia coli FERM BP-11355 eller 

Escherichia coli CGMCC 3705 eller 

Escherichia coli CGMCC 7.57 eller 

Corynebacterium glutamicum NRRL B-

50547 eller 

Corynebacterium glutamicum NRRL B-

50775 eller 

Corynebacterium glutamicum KCCM 

11117P eller 

Corynebacterium glutamicum KCCM 

10227. 

Kjemisk formel: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

COOH 

CAS-nummer: 657-27-2 

Analysemetoder(1): 

Til påvisning av L-lysin-

monohydroklorid i fôrtilsetningsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-lysine 

monohydrochloride monograph» 

Til mengdebestemmelse av lysin i 

fôrtilsetningsstoffet og premikser som 

inneholder mer enn 10 % lysin: 

— Ionebyttekromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-

VIS/FLD) – EN ISO 17180. 

Alle arter - - - 1. Lysininnholdet skal framgå av 

merkingen av tilsetningsstoffet. 

2. L-lysin-monohydroklorid (teknisk 

rent) kan bringes i omsetning og 

brukes som tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3. Endotoksininnholdet i 

tilsetningsstoffet og dets tilbøyelighet 

til å støve skal være slik at den 

maksimale endotoksineksponeringen 

er på 1 600 IE endotoksiner per m3 

luft(2). 

4. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding. 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. 

5. Tilsetningsstoffet kan også brukes i 

drikkevann. 

6. Tilsetningsstoffet og premiksene skal 

merkes med følgende opplysninger: 

«Ved tilsetting av L-lysin, særlig 

gjennom drikkevann, bør det tas 

hensyn til alle essensielle og betinget 

essensielle aminosyrer for å unngå 

ubalanse.» 

18.12.2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av lysin i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS), 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III, del F). 

Til mengdebestemmelse av lysin i vann: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

optisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) 

eller 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-VIS). 

      

3c324  L-lysinsulfat Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Granulat med et L-lysininnhold på minst 

52 % og et sulfatinnhold på høyst 24 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-lysinsulfat framstilt ved gjæring med 

Corynebacterium glutamicum KCCM 

10227 eller 

Corynebacterium glutamicum DSM 

24990. 

Kjemisk formel: 

C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-(CH2)4-

CH(NH2)-COOH]2SO4 

CAS-nummer: 60343-69-3 

Analysemetoder(1): 

Til mengdebestemmelse av lysin i 

fôrtilsetningsstoffet og premikser som 

inneholder mer enn 10 % lysin: 

Alle arter - - 10 000 1. L-lysininnholdet skal framgå av 

merkingen av tilsetningsstoffet. 

2. L-lysinsulfat kan bringes i omsetning 

og brukes som tilsetningsstoff i form 

av et preparat. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding. 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. 

18.12.2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   — Ionebyttekromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-

VIS/FLD) – EN ISO 17180 

Til påvisning av sulfat i 

fôrtilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 20301 

Til mengdebestemmelse av lysin i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebyttekromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk deteksjon (IEC-UV) – 

kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009. 

    4. Tilsetningsstoffet og premiksene skal 

merkes med følgende opplysninger: 

«Ved tilsetting av L-lysin bør det tas 

hensyn til alle essensielle og betinget 

essensielle aminosyrer for å unngå 

ubalanse.» 

 

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

(2) Eksponeringen beregnes på grunnlag av tilsetningsstoffets endotoksininnhold og tilbøyelighet til å støve, i samsvar med metoden som brukes av EFSA (EFSA Journal 2018;16(10):5458). Analysemetode: Den 

europeiske farmakopé 2.6.14 (bakterielle endotoksiner). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1965 

av 26. november 2019 

om godkjenning av natriummolybdat-dihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer(*) 

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 nevnte forordning er det fastsatt at tilsetningsstoffer som 

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

2) Natriummolybdat ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer 

til alle dyrearter. Stoffet ble deretter oppført i registeret over fôrtilsetningsstoffer som et eksisterende produkt, i samsvar 

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

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

inngitt en søknad om ny vurdering av natriummolybdat-dihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer. 

4) Søkeren anmodet om at natriummolybdat-dihydrat skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetnings-

stoffer». Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 23. januar 2019(3) 

med at natriummolybdat-dihydrat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrehelsen, 

forbrukernes sikkerhet eller miljøet. Den konkluderte også med at tilsetningsstoffet anses som irriterende for hud og 

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

menneskers helse, særlig for brukerne av tilsetningsstoffet. Videre konkluderte Myndigheten med at tilsetting av 

molybden i sauefôr med natriummolybdat-dihydrat anses som effektivt for å sikre en gunstig balanse med kobber når 

forholdet mellom kobber og molybden i fôret er i intervallet 3–10. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige 

krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet også rapportene om analysemetoden for 

fôrtilsetningsstoffene framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av natriummolybdat-dihydrat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av stoffet natriummolybdat-dihydrat 

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

kravene som godkjenningen medfører. 

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

og fôr.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.11.2019, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2020 av 12. juni 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 2019;17(2):5606. 

2021/EØS/3/05 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «forbindelser av 

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

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Natriummolybdat-dihydrat og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 18. juni 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 18. desember 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder natriummolybdat-dihydrat, og som er framstilt og merket før  

18. desember 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 18. desember 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

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

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder natriummolybdat-dihydrat, og som er framstilt og merket før  

18. desember 2021 i samsvar med reglene som gjaldt før 18. desember 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

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

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne 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 26. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Mo) i 

mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av sporstoffer 

3b701 - Natrium-

molybdat-

dihydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Natriummolybdat-dihydrat i 

pulverform med et 

molybdeninnhold på minst 37 %. 

Karakterisering av det aktive 

stoffet: 

Kjemisk formel: Na2MoO4. 2 H2O 

CAS-nummer: 10102-40-6 

Analysemetoder(1): 

Til bestemmelse av samlet 

mengde molybden i 

fôrtilsetningsstoffet, premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— EN 15510: Induktivt koplet 

plasma – atomemisjons-

spektrometri (ICP-AES) 

Til bestemmelse av samlet 

mengde natrium i 

fôrtilsetningsstoffet: 

— EN 15510: Induktivt koplet 

plasma – atomemisjons-

spektrometri (ICP-AES) eller 

— EN ISO 6869: Atom-

absorpsjonsspektrometri 

(AAS) 

Sauer - - 2,5 (i alt) 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette drifts-

rutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer 

ved kontakt med huden eller øynene. 

Dersom risikoene ikke kan reduseres 

til et akseptabelt nivå ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal tilset-

ningsstoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verneutstyr. 

3. Tilsetningsstoffet og premiksene 

skal merkes med følgende opp-

lysninger: 

«Tilsetting av molybden i sauefôr 

skal gi et Cu/Mo-forhold i fôret i 

intervallet 3–10 for å sikre en 

gunstig balanse med kobber». 

18.12.2029 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1561 

av 17. 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 klormekvat i dyrket sopp(*) 

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 fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 16 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av klormekvat er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) De øvre grenseverdiene for klormekvat ble nylig endret ved kommisjonsforordning (EU) 2017/693(2) i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. I den forbindelse ble en midlertidig øvre grenseverdi for dyrket sopp 

fastsatt til 0,9 mg/kg på grunnlag av overvåkingsdata som viser at det forekom restmengder på ubehandlet dyrket sopp 

på et nivå som er høyere enn bestemmelsesgrensen, der slike restmengder kan skyldes krysskontaminering av 

ubehandlet dyrket sopp med halm som er lovlig behandlet med klormekvat. 

3) Soppdyrkere har framlagt aktuelle overvåkingsdata om østerssopp for Kommisjonen som viser at det forekommer 

restmengder i disse produktene på et nivå som er høyere enn den nåværende midlertidige øvre grenseverdien som er 

fastsatt for dyrket sopp. Dette skyldes krysskontaminering av dyrket sopp med halm som er lovlig behandlet med 

klormekvat. Flere medlemsstater har framlagt ytterligere overvåkingsdata fra offentlig kontroll foretatt særskilt på 

østerssopp som bekreftet disse funnene. 

4) Tyskland har sammenstilt og vurdert en søknad om endring av den eksisterende øvre grenseverdien i samsvar med 

artikkel 6 nr. 3 i forordning (EF) nr. 396/2005 og videresendt vurderingsrapporten til Kommisjonen. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert søknaden og vurderingsrapporten, 

og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt en grunngitt uttalelse om 

de foreslåtte øvre grenseverdiene(3). Myndigheten oversendte uttalelsen til søkeren, Kommisjonen og medlemsstaten og 

gjorde den tilgjengelig for offentligheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 18.9.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2020 av 12. juni 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) Kommisjonsforordning (EU) 2017/693 av 7. april 2017 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad i eller på visse produkter (EUT L 101 

av 13.4.2017, s. 1). 

(3) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

«Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster 

mushrooms» EFSA Journal 2019;17(5):5707. 

2021/EØS/3/06 
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6) Myndigheten konkluderte i sin vitenskapelige uttalelse med at endringen av den øvre grenseverdien som Tyskland 

anmodet om, var akseptabel med hensyn til forbrukersikkerheten, på grunnlag av en vurdering av forbrukereks-

poneringen i 27 spesifikke europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste opplysningene om 

stoffets toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for dette stoffet gjennom konsum av alle næringsmidler 

som kan inneholde det, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de berørte produktene, viste at det var 

noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

7) I lys av Myndighetens konklusjoner om risikoen for forbrukerne bør den øvre grenseverdien for østerssopp fastsettes til 

det nivået som tilsvarer 95-prosentilen av alle prøveresultatene samtidig som den eksisterende øvre grenseverdien 

opprettholdes for annen dyrket sopp. Denne øvre grenseverdien vil bli vurdert på nytt, der det vil tas hensyn til 

opplysninger som er tilgjengelige innen 13. april 2021. 

8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

9) 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 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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. 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 utgår kolonnen for klormekvat. 

2) I del A i vedlegg III tilføyes følgende kolonne for klormekvat: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

K
lo

rm
ek

v
at

 (
su

m
m

en
 a

v
 

k
lo

rm
ek

v
at

 o
g

 d
et

s 
sa

lt
er

, 
u
tt

ry
k
t 

so
m

 k
lo

rm
ek

v
at

k
lo

ri
d

) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre (2)  

0120000 Nøtter 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  

0130010 Epler 0,01(*) 

0130020 Pærer 0,07(+) 

0130030 Kveder 0,01(*) 

0130040 Mispel 0,01(*) 

0130050 Japansk mispel 0,01(*) 

0130990 Andre (2) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer 0,05 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær 0,01(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker 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  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre (2)  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre (2)  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  
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(1) (2) (3) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre (2)  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre (2)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

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(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater  

0231020 Paprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre (2)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

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 0,01(*) 

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  
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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  

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  

0254000 d) brønnkarse  

0255000 e) sikori/julesalat  

0256000 f) urter og spiselige blomster  

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(*) 

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(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre (2)  
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0280000 Sopp, mose og lav  

0280010 Dyrket sopp 0,9(+) 

0280020 Viltvoksende sopp 0,01(*) 

0280990 Mose og lav 0,01(*) 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*) 

0401030 Valmuefrø 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø 7(+) 

0401070 Soyabønner 0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,7 

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  

0500010 Bygg 3 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 15 

0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 8 
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0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 7 

0500990 Andre (2) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

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(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre (2)  
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0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

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(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Produkter av  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler 0,3 

1011020 Fett 0,15 

1011030 Lever 1,5 
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1011040 Nyrer 1,5 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 1,5 

1011990 Andre (2) 0,01(*) 

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,3 

1012020 Fett 0,15 

1012030 Lever 1,5 

1012040 Nyrer 1,5 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 1,5 

1012990 Andre (2) 0,01(*) 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler 0,3 

1013020 Fett 0,15 

1013030 Lever 1,5 

1013040 Nyrer 1,5 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 1,5 

1013990 Andre (2) 0,01(*) 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 0,3 

1014020 Fett 0,15 

1014030 Lever 1,5 

1014040 Nyrer 1,5 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 1,5 

1014990 Andre (2) 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0,3 

1015020 Fett 0,15 

1015030 Lever 1,5 

1015040 Nyrer 1,5 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 1,5 

1015990 Andre (2) 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler 0,05 

1016020 Fett 0,05 

1016030 Lever 0,15 

1016040 Nyrer 0,15 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,15 

1016990 Andre (2) 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler 0,3 

1017020 Fett 0,15 

1017030 Lever 1,5 
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1017040 Nyrer 1,5 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 1,5 

1017990 Andre (2) 0,01(*) 

1020000 Melk 0,5 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre (2)  

1030000 Fugleegg 0,15 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,3 

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. 

Klormekvat (summen av klormekvat og dets salter, uttrykt som klormekvatklorid) 

(+) Nye overvåkingsdata viser at klormekvatnivået i pærer er på vei ned, men fortsatt forekommer på nivåer over bestemmelsesgrensen på 

grunn av tidligere bruk. Det bør derfor fastsettes en midlertidig øvre grenseverdi for restmengder på 0,07 mg/kg i påvente av ytterligere 

overvåkingsdata. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse 

framlegges innen 13. april 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130020 Pærer 

(+) Følgende øvre grenseverdi gjelder for østerssopp: 6 mg/kg. Overvåkingsdata viser at krysskontaminering av ubehandlet dyrket sopp med 

halm som er lovlig behandlet med klormekvat, kan forekomme. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 13. april 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0280010 Dyrket sopp 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 13. april 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401060 Rapsfrø» 
 

 



Nr. 3/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1582 

av 25. 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 imazalil 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 imazalil er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har framlagt en grunngitt uttalelse om de 

eksisterende øvre grenseverdiene for rester av imazalil i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). 

Den anbefalte å senke de øvre grenseverdiene for poteter, tomater, byggkorn, havrekorn, rugkorn og hvetekorn. For 

visse andre produkter anbefalte den å heve de eksisterende øvre grenseverdiene. 

3) Når det gjelder visse øvre grenseverdier, var noen opplysninger ikke tilgjengelige, og de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Fra et risikohåndteringsperspektiv bør den øvre grenseverdien for 

restmengder i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsettes til det eksisterende nivået eller til nivået angitt av 

Myndigheten for sitrusfrukter, jordbær, bjørnebær, bringebær, mandelgresskar, meloner samt muskler, fettvev, lever og 

nyre av svin, storfe og dyr av hestefamilien, samt melk fra storfe og hest, ettersom det forelå begrensede opplysninger 

om disse produktene og Myndigheten utledet øvre grenseverdier som ikke gir grunn til bekymring med hensyn til 

forbrukervern. 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. Fra et risikohåndteringsperspektiv bør den øvre 

grenseverdien for restmengder i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsettes til den særskilte 

bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)  

nr. 396/2005 for kjernefrukter, kaki, bananer og paprika, ettersom det forelå begrensede opplysninger om disse 

produktene og Myndigheten utledet øvre grenseverdier som ikke gir grunn til bekymring med hensyn til forbrukervern. 

4) Myndigheten påpekte at de utledede øvre grenseverdiene for imazalil i grapefrukt, appelsiner, epler, pærer, bananer, 

poteter og lever fra storfe, samt den øvre Codex-grenseverdien (CXL-grenseverdi) som ligger til grunn for de øvre  

EU-grenseverdien for mispel, kan gi grunn til bekymring med hensyn til forbrukervern. Under hensyntaken til 

tilleggsopplysninger om grapefrukt, appelsiner og poteter, utledet Myndigheten alternative øvre grenseverdier for 

grapefrukt, appelsiner, poteter og lever av storfe som ikke gir grunn til bekymring. Med hensyn til de øvre 

grenseverdiene for epler, pærer og bananer anga Myndigheten at de ansvarlige for risikohåndtering kan vurdere å 

fastsette dem til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 396/2005.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 246 av 26.9.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2020 av 12. juni 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: «Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 

12 of Regulation (EC) No 396/2005» EFSA Journal 2017;15(9):4977. 

2021/EØS/3/07 
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5) Myndigheten foreslo å endre definisjonene av restmengde. Definisjonene av restmengde bør derfor endres. 

6) Uavhengig av gjennomgåelsen av den øvre grenseverdien i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 

ble det inngitt en søknad i samsvar med artikkel 6 i nevnte forordning om å endre de eksisterende øvre grenseverdiene 

for imazalil i sitrusfrukter, epler, pærer, bananer og poteter samt i produkter av animalsk opprinnelse. 

7) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er denne søknaden blitt evaluert av den berørte medlemsstaten, 

og evalueringsrapporten er oversendt Kommisjonen. 

8) I samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 396/2005 har Myndigheten vurdert søknaden og evalueringsrapporten, 

og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt en grunngitt uttalelse(3) om 

de foreslåtte øvre grenseverdiene Myndigheten oversendte uttalelsen til søkerne, Kommisjonen og medlemsstatene og 

gjorde den tilgjengelig for offentligheten. 

9) Myndigheten konkluderte i sin grunngitte uttalelse i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 396/2005 med at de 

øvre grenseverdiene for de tiltenkte bruksområdene ikke kunne endres før risikovurderingen av plantemetabolittene 

R014821, FK-772 og FK-284 var fullført med hensyn til genotoksisitet og generell toksisitet. Den konkluderte videre 

med at visse opplysninger som ikke var tilgjengelige i vurderingen av øvre grenseverdi som ble gjennomført i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i nevnte forordning, ble framlagt sammen med søknaden i samsvar med artikkel 6 i nevnte 

forordning. 

10) På grunn av vedtakelsen av den grunngitte uttalelsen i henhold til artikkel 10 i forordning (EF) nr. 396/2005 etter 

vedtakelsen av den grunngitte uttalelsen i henhold til artikkel 12 nr. 1 i nevnte forordning og på grunn av den 

overgripende karakteren til bekymringene med hensyn til toksisitet som er påvist for imazalilmetabolittene R014821, 

FK-772 og FK-284, anmodet Kommisjonen Myndigheten om å oppdatere sin grunngitte uttalelse om de eksisterende 

øvre grenseverdiene for imazalil i samsvar med artikkel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) Myndigheten framla en grunngitt uttalelse(4) med en oppdatering av vurderingen av de eksisterende øvre grenseverdiene 

for imazalil på grunnlag av de nye toksikologiske opplysningene. 

12) I denne grunngitte uttalelsen utledet Myndigheten de samme øvre grenseverdiene som i den grunngitte uttalelsen i 

samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, unntatt for sitrusfrukter, meloner og produkter av animalsk 

opprinnelse. Myndigheten foreslo ingen øvre grenseverdier for disse produktene, ettersom vurderingen av de 

toksikologiske egenskapene til metabolitten R014821 ikke kunne fullføres. 

13) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 705/2011(5) fornyes godkjenningen av imazalil i samsvar med 

artikkel 13 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(6). Selv om Myndigheten i risikovurderingen 

forut for vedtakelsen av nevnte forordning hadde påvist usikkerhetsfaktorer ved de toksikologiske egenskapene til 

metabolitten R014821(7), ble ikke godkjenningsvilkårene i den forbindelse begrenset i risikohåndteringen. 

Tilleggsopplysningene om de toksikologiske egenskapene til metabolitten R014821 som ble framlagt sammen med 

søknaden i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 396/2005, tok ikke fullt ut hensyn til disse usikkerhetsfaktorene, 

men førte heller ikke til økt bekymring. Fra et risikohåndteringsperspektiv er det konsekvent og hensiktsmessig å 

fastsette øvre grenseverdier i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 for de produktene som Myndigheten i sin 

grunngitte uttalelse i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005 utledet øvre grenseverdier for som ikke gir 

grunn til bekymring med hensyn til forbrukervern, til gjeldende nivå eller til det nivået som Myndigheten har angitt. 

14) Det er tatt hensyn til de eksisterende CXL-grenseverdiene i Myndighetens grunngitte uttalelser. CXL-grenseverdier som 

er trygge for forbrukerne i Unionen, ble tatt i betraktning ved fastsettelse av øvre grenseverdi for restmengde. 

15) 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 for restmengde fastsettes til den særskilte 

bestemmelsesgrensen eller til standard øvre grenseverdi i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

  

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Modification of the existing MRLs for imazalil in various crops» EFSA Journal 

2018;16(6):5329. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for 

imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information» EFSA Journal 

2018;16(10):5453. 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 705/2011 av 20. juli 2011 om godkjenning av det aktive stoffet imazalil i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 190 av 21.7.2011, s. 43). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance imazalil» EFSA Journal 2010;8(3):1526. 
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16) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for visse produkter gjør den tekniske utviklingen det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser. 

17) 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. 

18) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

19) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

20) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordningen 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. 

21) 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. 

22) 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 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyden den hadde før den ble endret ved denne forordningen, skal fortsette å gjelde 

for produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 16. april 2020, unntatt for grapefrukt, appelsiner, 

epler, pærer, mispel, bananer, poteter og lever av storfe. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 16. april 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 25. 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 skal kolonnen for imazalil lyde: 

«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) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt 4(+) 

0110020 Appelsiner 4(+) 

0110030 Sitroner 5(+) 

0110040 Limetter 5(+) 

0110050 Mandariner 5(+) 

0110990 Andre (2) 0,01(*) 

0120000 Nøtter 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 0,01(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre (2)  

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener    
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(1) (2) (3) 

0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer 0,01(*) 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær 2 

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær 2 

0153020 Blåbringebær 0,01(*) 

0153030 Bringebær (røde og gule) 2 

0153990 Andre (2) 0,01(*) 

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*) 

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre (2)  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre (2)  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre (2)  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  
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(1) (2) (3) 

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre (2)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

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(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater 0,3 

0231020 Paprika 0,01(*) 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,01(*) 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre (2) 0,01(*) 
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0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker 0,5 

0232020 Sylteagurker 0,5 

0232030 Mandelgresskar 0,1(+) 

0232990 Andre (2) 0,01(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner 2(+) 

0233020 Kjempegresskar 0,01(*) 

0233030 Vannmeloner 0,01(*) 

0233990 Andre (2) 0,01(*) 

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

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(*) 

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(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  
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0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

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(*) 

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(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre (2)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  
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0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre (2)  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  

0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre (2)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  
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0631030 Rose  

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(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

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(*) 

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(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Produkter av  

1011000 a) svin 0,02(*) 

1011010 Muskler (+) 

1011020 Fett (+) 

1011030 Lever (+) 

1011040 Nyrer (+) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre (2)  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,02(*)(+) 

1012020 Fett 0,02(*)(+) 

1012030 Lever 0,03(+) 

1012040 Nyrer 0,02(*)(+) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02(*) 

1012990 Andre (2) 0,02(*) 

1013000 c) sau 0,01(*) 

1013010 Muskler  

1013020 Fett  

1013030 Lever  
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1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre (2)  

1014000 d) geit 0,01(*) 

1014010 Muskler  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre (2)  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0,02(*)(+) 

1015020 Fett 0,02(*)(+) 

1015030 Lever 0,03(+) 

1015040 Nyrer 0,02(*)(+) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02(*) 

1015990 Andre (2) 0,02(*) 

1016000 f) fjørfe 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  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre (2)  

1020000 Melk  

1020010 Storfe 0,02(*)(+) 

1020020 Sau 0,01(*) 

1020030 Geit 0,01(*) 

1020040 Hest 0,02(*)(+) 

1020990 Andre (2) 0,01(*) 

1030000 Fugleegg 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(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 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. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som den øvre grenseverdien fastsatt i vedlegg III del B gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

Imazalil (ethvert forhold av beslektede isomerer) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: imazalil – kode 1000000 unntatt 

1040000: summen av imazalil og metabolitt FK-772 (ethvert forhold av beslektede isomerer), uttrykt som imazalil 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 26. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Limetter 

0110050 Mandariner 

(+) 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 26. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0232030 Mandelgresskar 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet mangler. Når den 

øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 26. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0233010 Meloner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet og lagringsstabilitet 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 26. september 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1015010 Muskler 
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1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1020010 Storfe 

1020040 Hest» 
 

2) I del B i vedlegg III utgår kolonnen for imazalil. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1791 

av 17. oktober 2019 

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

grenseverdier for rester av 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimetenamid, fettalkoholer, 

florpyrauxifen-benzyl, fludioksonil, fluopyram, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, pyraflufen-etyl, 

pyridaben, S-abscisinsyre og trifloksystrobin 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 fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF(1), 

særlig artikkel 5 nr. 1, artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 16 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av 2,4-D, cyprodinil, dimetenamid, fludioksonil, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, 

pyraflufen-etyl, pyridaben og trifloksystrobin er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Øvre 

grenseverdier for rester av fluopyram er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. 1-dekanol, fettalkoholer og  

S-abscisinsyre er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning. Når det gjelder ABE-IT 56 og florpyrauxifen-benzyl, er det 

ikke fastsatt særlige øvre grenseverdier, og stoffene er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, og 

standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på søtfennikel / florentinsk fennikel av et 

plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet cyprodinil, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende øvre grenseverdiene. 

3) Når det gjelder dimetenamid-P, er det inngitt en slik søknad for pipeløk, salat, bredbladet endiv og urter og spiselige 

blomster. Når det gjelder fludioksonil, er det inngitt en slik søknad for søtfennikel / florentinsk fennikel. Når det gjelder 

fluopyram, er det inngitt en slik søknad for brokkoli. Når det gjelder mepikvat, er det inngitt en slik søknad for dyrket 

sopp. Når det gjelder pendimetalin, er det inngitt en slik søknad for jordbær, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, tomater, 

paprika, eggplanter, slangeagurker, sylteagurker, mandelgresskar, meloner, kjempegresskar, vannmeloner, artisjokk, 

purre og rapsfrø. Når det gjelder pikolinafen, er det inngitt en slik søknad for bygg, havre, rug og hvete. Når det gjelder 

pyraflufen-etyl, er det inngitt en slik søknad for sitrusfrukter, nøtter, kjernefrukter, steinfrukter, druer, solbær, hvitrips 

og rødrips, stikkelsbær, hyllebær, bordoliven, poteter, rapsfrø, bomullsfrø, oliven til produksjon av olivenolje, bygg, 

havre, rug og hvete. Når det gjelder pyridaben, er det inngitt en slik søknad for poteter, tomater og auberginer. Når det 

gjelder trifloksystrobin, er det inngitt en slik søknad for brokkoli. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om importtoleranse for bruk 

av 2,4-D på soyabønner i Canada og De forente stater. Søkeren hevder at den tillatte bruken av stoffet på disse vekstene 

i disse landene fører til restmengder som overstiger den øvre grenseverdien i forordning (EF) nr. 396/2005, og at en 

høyere øvre grenseverdi er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse vekstene. 

5) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 29.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2020 av 12. juni 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. 

2021/EØS/3/08 
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6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert søknadene og vurderingsrapportene, 

og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de 

foreslåtte øvre grenseverdiene(2). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til søkerne, Kommisjonen og medlemsstatene 

og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7) Når det gjelder 2,4-D, framla søkeren informasjon som ikke var tilgjengelig under gjennomgåelsen foretatt i samsvar 

med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. Denne informasjonen gjelder en validert analysemetode for matriser 

med høyt oljeinnhold. 

8) Når det gjelder dimetenamid, framla søkeren slik informasjon om plantemetabolisme. 

9) Når det gjelder pendimetalin, framla søkeren de manglende restanalyseforsøkene. 

10) Når det gjelder pikolinafen, framla søkeren en validert analysemetode for korn og produkter av animalsk opprinnelse og 

de manglende fôringsundersøkelsene av drøvtyggere. 

11) Når det gjelder pyraflufen-etyl, framla søkeren validerte analysemetoder for matriser med høytvanninnhold og tørre, 

syreholdige og fete matriser, de manglende undersøkelsene av lagringsstabilitet for korn og gjorde referansestandarden 

for pyraflufen kommersielt tilgjengelig. 

12) Når det gjelder alle søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene av de 

øvre grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av 

en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de 

berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

13) Når det gjelder mepikvat, framla soppdyrkere aktuelle overvåkingsdata om østerssopp som viser at det forekommer 

restinnhold i disse produktene som er høyere enn den eksisterende midlertidige øvre grenseverdien som er fastsatt for 

dyrket sopp. Dette skyldes krysskontaminering av dyrket som med halm som er lovlig behandlet med mepikvat. I lys av 

Myndighetens konklusjoner om risikoen for forbrukerne bør den øvre grenseverdien for østerssopp fastsettes til det 

nivået som tilsvarer 95-prosentilen av alle prøveresultatene samtidig som den gjeldende øvre grenseverdien 

opprettholdes for annen dyrket sopp. Denne øvre grenseverdien vil bli vurdert på nytt, der det vil tas hensyn til 

opplysninger som er tilgjengelige innen 31. desember 2022.  

  

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

«Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for 2,4-D in soyabeans» EFSA Journal 2019;17(4):5660. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in Florence fennel» EFSA Journal 

2019;17(3):5623. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethenamid-P» EFSA Journal 

2019;17(4):5663. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fludioxonil in Florence fennels» EFSA Journal 

2019;17(4):5673. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in broccoli» EFSA Journal 2019;17(3):5624. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi» EFSA Journal 

2019;17(6):5744. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin» EFSA Journal 

2018;16(10):5426. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen» EFSA Journal 

2018;16(11):5489. 

«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen-ethyl» EFSA Journal 

2018;16(10):5444. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyridaben in tomatoes and aubergines» EFSA Journal 

2019;17(3):5636. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for trifloxystrobin in broccoli» EFSA Journal 

2019;17(1):5576. 
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14) I forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl inngikk i samsvar med artikkel 8 nr. 1 

bokstav g) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(3) en søknad om en øvre grenseverdi for 

restmengder i den utfyllende dokumentasjonen. Søknaden ble vurdert av den berørte medlemsstaten i samsvar med 

artikkel 11 nr. 2 i nevnte forordning. Myndigheten har vurdert søknaden og har framlagt en konklusjon om 

fagfellevurderingen av pesticidrisikoen ved det aktive stoffet, der den anbefalte å fastsette øvre grenseverdier som 

omfatter representativ bruk på ris i henhold til god landbrukspraksis (GAP) i Unionen(4). 

15) I forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet ABE-IT 56 konkluderte Myndigheten med at stoffet bør oppføres 

i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005(5). 

16) 1-dekanol, fettalkoholer(6) og S-abscisinsyre(7) ble midlertidig oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 

fram til evalueringen av dem i henhold til direktiv 91/414/EØF(8) eller forordning (EF) nr. 1107/2009 er avsluttet. 

Myndigheten har vurdert disse stoffene på nytt og konkludert med at det er hensiktsmessig å beholde dem i vedlegg IV 

til forordning (EF) nr. 396/2005 permanent(9). 

17) Når det gjelder pyridaben, ble flere øvre grenseverdier endret ved kommisjonsforordning (EU) 2019/90(10). Ved nevnte 

forordning ble de øvre grenseverdiene for flere produkter, herunder tomater og auberginer, senket til bestemmelsesgrensen 

fra og med 13. august 2019. Av hensyn til rettssikkerheten bør de øvre grenseverdiene for pyridaben fastsatt i denne 

forordning få anvendelse fra samme dato. 

18) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjoner, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante 

for saken, anses de foreslåtte endringer av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

19) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

20) 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 

Vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(4) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florpyrauxifen (variant assessed florpyrauxifen-

benzyl)». EFSA Journal 2018;16(8):5378. 

(5) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of 

Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623)». EFSA Journal 2018;16(9):5400. 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 839/2008 av 31. juli 2008 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på visse produkter (EUT L 234 av 30.8.2008, s. 1). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 588/2014 av 2. juni 2014 om endring av vedlegg III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av appelsinolje, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsyre, Paecilomyces fumosoroseus 

stamme FE 9901, Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nukleopolyhedrovirus, Bacillus firmus I-1582,  

S-abscisinsyre, L-askorbinsyre og Helicoverpa armigera nukleopolyhedrovirus i eller på visse produkter (EUT L 164 av 3.6.2014, s. 6) 

(8) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(9) «Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005» EFSA Journal 2019;17(2):5591. 

(10) Kommisjonsforordning (EU) 2019/90 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bromukonazol, karboksin, fenbutatinoksid, fenpyrazamin og pyridaben i eller 

på visse produkter (EUT L 22 av 24.1.2019, s. 52). 
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For de øvre grenseverdiene for pyridaben får den imidlertid anvendelse fra 13. august 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 17. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for 2,4-D, cyprodinil, dimetenamid, fludioksonil, pendimetalin, pikolinafen, pyraflufen-etyl, pyridaben og trifloksystrobin skal lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 0,02(*)   

0110000 Sitrusfrukter 1 0,02(*)  10    0,3 0,5 

0110010 Grapefrukt          

0110020 Appelsiner          

0110030 Sitroner          

0110040 Limetter          

0110050 Mandariner          

0110990 Andre (2)          
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0120000 Nøtter 0,2       0,01(*) 0,02 

0120010 Mandler (+) 0,02(*) (+)  0,01(*)      

0120020 Paranøtter (+) 0,04  0,01(*)      

0120030 Kasjunøtter (+) 0,04  0,01(*)      

0120040 Kastanjer  0,04  0,01(*)      

0120050 Kokosnøtter (+) 0,04  0,01(*)      

0120060 Hasselnøtter (+) 0,04  0,01(*)      

0120070 Macadamianøtter (+) 0,04  0,01(*)      

0120080 Pekannøtter (+) 0,04  0,01(*)      

0120090 Pinjekjerner (+) 0,04  0,01(*)      

0120100 Pistasienøtter (+) 0,02(*)  0,2      

0120110 Valnøtter (+) 0,04  0,01(*)      

0120990 Andre (2) (+) 0,04  0,01(*)      

0130000 Kjernefrukter 0,05(*) 2  5    0,9 0,7 

0130010 Epler        (+)  

0130020 Pærer        (+)  

0130030 Kveder        (+)  

0130040 Mispel        (+)  

0130050 Japansk mispel        (+)  

0130990 Andre (2)          

0140000 Steinfrukter 0,05(*) 2       3 

0140010 Aprikoser    5    0,3(+)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0140020 Kirsebær (søte)    5    0,01(*)  

0140030 Ferskener    10    0,3(+)  

0140040 Plommer    5    0,01(*)  

0140990 Andre (2)    0,01(*)    0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter 0,1         

0151000 a) druer  3      0,01(*) 3 

0151010 Borddruer    5      

0151020 Vindruer    4      

0152000 b) jordbær  5  4(+)    0,9 1 

0153000 c) bær fra halvbusker    5    0,01(*) 3 

0153010 Bjørnebær  3        

0153020 Blåbringebær  0,02(*)        

0153030 Bringebær (røde og gule)  3        

0153990 Andre (2)  0,02(*)        

0154000 d) andre små frukter og bær  3      0,01(*) 3 

0154010 Blåbær    2      

0154020 Tranebær    2      

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    2      

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)    2      

0154050 Nyper    0,01(*)      

0154060 Morbær (svart og hvit)    0,01(*)      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0154070 Azarolhagtorn    0,01(*)      

0154080 Hyllebær    0,8      

0154990 Andre (2)    0,01(*)      

0160000 Diverse frukter med 0,05(*)       0,01(*)  

0161000 a) spiselig skall    0,01(*)      

0161010 Dadler  0,02(*)       0,01(*) 

0161020 Fikener  0,02(*)       0,01(*) 

0161030 Bordoliven  0,02(*)       0,3 

0161040 Kumquat  0,02(*)       0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt  0,02(*)       0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  2       0,01(*) 

0161070 Jambolan  0,02(*)       0,01(*) 

0161990 Andre (2)  0,02(*)       0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små  0,02(*)        

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    15     0,01(*) 

0162020 Litchi/litchiplommer    0,01(*)     0,01(*) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    0,01(*)     4(+) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    0,01(*)     0,01(*) 

0162050 Stjerneepler    0,01(*)     0,01(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    0,01(*)     0,01(*) 

0162990 Andre (2)    0,01(*)     0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0163000 c) uspiselig skall, store          

0163010 Avokadoer  1  0,4     0,01(*) 

0163020 Bananer  0,02(*)  0,01(*)     0,05 

0163030 Mango  0,02(*)  2     0,01(*) 

0163040 Papaya  0,02(*)  0,01(*)     0,6 

0163050 Granatepler  0,02(*)  3     0,01(*) 

0163060 Cherimoya  0,02(*)  0,01(*)     0,01(*) 

0163070 Guava  1,5  0,01(*)     0,01(*) 

0163080 Ananas  0,02(*)  7     0,01(*) 

0163090 Brødfrukter  0,02(*)  0,01(*)     0,01(*) 

0163100 Durian  0,02(*)  0,01(*)     0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana  0,02(*)  0,01(*)     0,01(*) 

0163990 Andre (2)  0,02(*)  0,01(*)     0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   0,01(*)    0,02(*)   

0210000 Rot- og knollvekster      0,01(*)  0,01(*)  

0211000 a) poteter 0,2 0,02(*)  5 0,05(*)    0,02 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,05(*) 0,02(*)   0,05(*)    0,01(*) 

0212010 Kassava    0,01(*)      

0212020 Søtpoteter    10      

0212030 Jams    10      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0212040 Arrowrot    0,01(*)      

0212990 Andre (2)    0,01(*)      

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

0,05(*)         

0213010 Rødbeter  1,5  1 0,05(*)    0,02 

0213020 Gulrøtter  1,5  1 0,7    0,1 

0213030 Knollselleri  0,3  0,2 0,2    0,03 

0213040 Pepperrot  1,5  1 0,7    0,08 

0213050 Jordskokk  0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)    0,01(*) 

0213060 Pastinakk  1,5  1 0,7    0,04 

0213070 Rotpersille  1,5  1 0,7    0,08 

0213080 Reddiker  0,3  0,3 0,05(*)    0,08 

0213090 Havrerot  1,5  1 0,7    0,04 

0213100 Kålrot  0,02(*)  0,01(*) 0,4    0,04 

0213110 Neper  0,02(*)  0,01(*) 0,4    0,04 

0213990 Andre (2)  0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)    0,01(*) 

0220000 Løk 0,05(*)    0,05(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0220010 Hvitløk  0,07  0,02     0,01(*) 

0220020 Kepaløk  0,3  0,5     0,01(*) 

0220030 Sjalottløk  0,07  0,02     0,01(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk  0,8  5     0,1 

0220990 Andre (2)  0,02(*)  0,01(*)     0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,05(*)    0,05(*) 0,01(*)    

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae          

0231010 Tomater  1,5  3    0,15 0,7 

0231020 Paprika  1,5  1    0,01(*) 0,4(+) 

0231030 Auberginer/eggplanter  1,5  0,4    0,15 0,7 

0231040 Okra  0,02(*)  0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0231990 Andre (2)  0,02(*)  0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,5  0,4    0,15 0,3 

0232010 Slangeagurker         (+) 

0232020 Sylteagurker         (+) 

0232030 Mandelgresskar          

0232990 Andre (2)          

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  0,6  0,3    0,01(*) 0,3 

0233010 Meloner          

0233020 Kjempegresskar          

0233030 Vannmeloner          

0233990 Andre (2)          

0234000 d) sukkermais  0,02(*)  0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,02(*)  0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede 

bladvekster av Brassica) 

0,05(*)     0,01(*)  0,01(*)  

0241000 a) blomsterkål  2   0,05(*)     

0241010 Brokkoli    0,7     0,6 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0241020 Blomkål    0,01(*)     0,5 

0241990 Andre (2)    0,01(*)     0,5 

0242000 b) hodekål     0,05(*)     

0242010 Rosenkål  0,02(*)  0,01(*)     0,6 

0242020 Hodekål  0,7  2     0,5 

0242990 Andre (2)  0,02(*)  0,01(*)     0,01(*) 

0243000 c) bladkål  0,02(*)   0,5    3(+) 

0243010 Kinakål/pe-tsai    10      

0243020 Grønnkål    0,01(*)      

0243990 Andre (2)    0,01(*)      

0244000 d) knutekål  0,02(*)  0,01(*) 0,3    0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

         

0251000 a) salat og salatplanter 0,05(*) 15    0,01(*)  0,01(*) 15 

0251010 Vårsalat    20 0,6     

0251020 Salat    40 4     

0251030 Bredbladet endiv    20 0,05(*)     

0251040 Karse og andre spirer og skudd    20 0,6     

0251050 Vårkarse    20 0,05(*)     

0251060 Salatsennep/rucola    20 0,6     

0251070 Sareptasennep    20 0,05(*)     

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

   20 0,6     

0251990 Andre (2)    20 0,05(*)     
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,05(*) 15   0,05(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0252010 Spinat    30     20 

0252020 Portulakk    20     15 

0252030 Mangold/bladbete    20     0,01(*) 

0252990 Andre (2)    20     0,01(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,05(*) 0,02(*)  10 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,05(*) 0,06  0,02 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,1(*) 40  20  0,02(*)  0,02(*) 15(+) 

0256010 Kjørvel     0,6     

0256020 Gressløk     0,6     

0256030 Snittselleri     0,6     

0256040 Persille     2     

0256050 Salvie     2     

0256060 Rosmarin     0,6     

0256070 Timian     0,6     

0256080 Basilikum og spiselige blomster     0,6     

0256090 Laurbærblad     0,6     

0256100 Estragon     0,6     

0256990 Andre (2)     0,6     

0260000 Belgfrukter 0,05(*)    0,05(*) 0,01(*)    

0260010 Bønner (med belg)  2  1    0,2(+) 1(+) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0260020 Bønner (uten belg)  0,08  0,4    0,01(*) 0,09 

0260030 Erter (med belg)  2  1    0,01(*) 1,5 

0260040 Erter (uten belg)  0,08  0,3    0,01(*) 0,09 

0260050 Linser  0,2  0,05    0,01(*) 0,01(*) 

0260990 Andre (2)  0,02(*)  0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker 0,05(*)     0,01(*)  0,01(*)  

0270010 Asparges  0,02(*)  0,01(*) 0,1    0,05 

0270020 Kardon  0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)    0,01(*) 

0270030 Stilkselleri  30  1,5 0,1    1 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  4  1,5 0,1    0,01(*) 

0270050 Artisjokker  4  0,01(*) 0,05(*)    0,3 

0270060 Purre  0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)    0,7 

0270070 Rabarbra  0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)    0,01(*) 

0270080 Bambusskudd  0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)    0,01(*) 

0270090 Palmehjerter  0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)    0,01(*) 

0270990 Andre (2)  0,02(*)  0,01(*) 0,05(*)    0,01(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,05(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp          

0280020 Viltvoksende sopp          

0280990 Mose og lav          
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,05(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,05(*)  0,01(*)  0,15 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,2 

0300010 Bønner  0,2  0,5      

0300020 Linser  0,02(*)  0,4      

0300030 Erter  0,1  0,4      

0300040 Lupiner/lupinbønner  0,1  0,4      

0300990 Andre (2)  0,02(*)  0,4      

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  

0401000 Oljeholdige frø          

0401010 Linfrø  0,02(*)       0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,02(*)       0,02 

0401030 Valmuefrø  0,02(*)       0,01(*) 

0401040 Sesamfrø  0,02(*)       0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,02(*)       0,01(*) 

0401060 Rapsfrø  0,02       0,01(*) 

0401070 Soyabønner  0,02(*)       0,05 

0401080 Sennepsfrø  0,02(*)       0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø  0,02(*)       0,4 

0401100 Gresskarfrø  0,02(*)       0,01(*) 

0401110 Saflorfrø  0,02(*)       0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0401120 Agurkurtfrø  0,02(*)       0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø  0,02(*)       0,01(*) 

0401140 Hampefrø  0,02(*)       0,01(*) 

0401150 Ricinus  0,02(*)       0,01(*) 

0401990 Andre (2)  0,02(*)       0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  0,02(*)        

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje         0,3 

0402020 Oljepalmefrø         0,01(*) 

0402030 Oljepalmefrukter         0,01(*) 

0402040 Kapok         0,01(*) 

0402990 Andre (2)         0,01(*) 

0500000 KORN   0,01(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 0,01(*)  

0500010 Bygg 0,05(*) 4    0,05(*)   0,5 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,05(*) (+) 0,02(*)    0,05(*)   0,01(*) 

0500030 Mais 0,05(*) 0,02(*)    0,05(*)   0,02 

0500040 Hirse 0,05(*) 0,02(*)    0,05(*)   0,01(*) 

0500050 Havre 0,05(*) 4    0,05(*)   0,4(+) 

0500060 Ris 0,1 0,02(*)    0,05(*)   5 

0500070 Rug 2 0,5    0,05(*)   0,3 

0500080 Sorghum 0,05(*) 0,02(*)    0,05(*)   0,01(*) 

0500090 Hvete 2 0,5    0,05(*)   0,3 

0500990 Andre (2) 0,05(*) 0,02(*)       0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 
0,1(*)  0,05(*)   0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 Te  0,1(*)  0,05(*) 0,05(*)     

0620000 Kaffebønner  0,1(*)  0,05(*) 0,05(*)     

0630000 Urtete fra          

0631000 a) blomster  0,1(*)  0,05(*) 0,05(*)     

0631010 Kamille          

0631020 Jamaicahibisk/roselle          

0631030 Rose          

0631040 Jasmin          

0631050 Lind          

0631990 Andre (2)          

0632000 b) blader og urter  0,1(*)  0,05(*) 0,05(*)     

0632010 Jordbær          

0632020 Rooibos          

0632030 Maté          

0632990 Andre (2)          

0633000 c) røtter  1,5(+)   0,5     

0633010 Vendelrot    1      

0633020 Ginseng    4      

0633990 Andre (2)    1      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0639000 d) andre deler av planten  0,1(*)  0,05(*) 0,05(*)     

0640000 Kakaobønner  0,1(*)  0,05(*) 0,05(*)     

0650000 Johannesbrød  0,1(*)  0,05(*) 0,05(*)     

0700000 HUMLE 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) (+) 0,05(*) 40 

0800000 KRYDDER 0,1(*)         

0810000 Frøkrydder  0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø          

0810020 Svartkarve          

0810030 Hageselleri          

0810040 Koriander          

0810050 Spisskummen          

0810060 Dill          

0810070 Fennikel          

0810080 Bukkhornkløver          

0810090 Muskatnøtt          

0810990 Andre (2)          

0820000 Fruktkrydder  0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde          

0820020 Sichuanpepper          

0820030 Karve          
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0820040 Kardemomme          

0820050 Einebær          

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)          

0820070 Vanilje          

0820080 Tamarind          

0820990 Andre (2)          

0830000 Barkkrydder  0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel          

0830990 Andre (2)          

0840000 Krydder i form av røtter og 

jordstengler 

 (+)        

0840010 Lakris  1,5 0,05(*) 1 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10)  1,5 0,05(*) 1 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  1,5 0,05(*) 1 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)          

0840990 Andre (2)  1,5 0,05(*) 1 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper  0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik          

0850020 Kapers          

0850990 Andre (2)          

0860000 Krydder i form av støvveier  0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran          

0860990 Andre (2)          
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0870000 Krydder i form av frøkapper  0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme          

0870990 Andre (2)          

0900000 SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  

0900010 Sukkerbeterøtter     0,05(*)    0,02 

0900020 Sukkerrør     0,05(*)    0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter     0,2    0,01(*) 

0900990 Andre (2)     0,05(*)    0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 
 (+)        

1010000 Produkter av   0,01(*)   0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

1011000 a) svin  0,02(*)       0,04 

1011010 Muskler 0,2   0,01(*) 0,01(*)     

1011020 Fett 0,2   0,05(*) 0,2     

1011030 Lever 5   0,05(*) 0,05     

1011040 Nyrer 5   0,05(*) 0,05     

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

5   0,05(*) 0,05     

1011990 Andre (2) 5   0,05(*) 0,01(*)     

1012000 b) storfe    (+)      

1012010 Muskler 0,2 0,02(*)  0,04 0,01(*)   (+) 0,04 

1012020 Fett 0,2 0,02(*)  0,2 0,2   (+) 0,06 

1012030 Lever 5 0,05  0,2 0,05   (+) 0,07 

1012040 Nyrer 5 0,05  0,2 0,05   (+) 0,04 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

5 0,02(*)  0,05(*) 0,05    0,07 

1012990 Andre (2) 5 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)    0,02(*) 

1013000 c) sau    (+)      

1013010 Muskler 0,2 0,02(*)  0,04 0,01(*)   (+) 0,04 

1013020 Fett 0,2 0,02(*)  0,2 0,2   (+) 0,06 

1013030 Lever 5 0,05  0,2 0,05   (+) 0,07 

1013040 Nyrer 5 0,05  0,2 0,05   (+) 0,04 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

5 0,02(*)  0,05(*) 0,05    0,07 

1013990 Andre (2) 5 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)    0,02(*) 

1014000 d) geit    (+)      

1014010 Muskler 0,2 0,02(*)  0,04 0,01(*)   (+) 0,04 

1014020 Fett 0,2 0,02(*)  0,2 0,2   (+) 0,06 

1014030 Lever 5 0,05  0,2 0,05   (+) 0,07 

1014040 Nyrer 5 0,05  0,2 0,05   (+) 0,04 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

5 0,02(*)  0,05(*) 0,05(*)    0,07 

1014990 Andre (2) 5 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)    0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien          

1015010 Muskler 0,2 0,02(*)  0,01(*) 0,01(*)   (+) 0,04 

1015020 Fett 0,2 0,02(*)  0,2 0,2   (+) 0,06 

1015030 Lever 5 0,05  0,2 0,05   (+) 0,07 

1015040 Nyrer 5 0,05  0,2 0,05   (+) 0,04 



   

 

 

1
4

.1
.2

0
2
1

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

/1
9
9
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

5 0,02(*)  0,05(*) 0,05    0,07 

1015990 Andre (2) 5 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)    0,02(*) 

1016000 f) fjørfe 0,05(*) 0,02(*)   0,01(*)    0,04 

1016010 Muskler    0,01(*)      

1016020 Fett    0,05(*)      

1016030 Lever    0,05(*)      

1016040 Nyrer    0,05(*)      

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

   0,05(*)      

1016990 Andre (2)    0,05(*)      

1017000 g) andre oppdrettede landdyr          

1017010 Muskler 0,2 0,02(*)  0,01(*) 0,01(*)    0,04 

1017020 Fett 0,2 0,02(*)  0,2 0,2    0,06 

1017030 Lever 5 0,05  0,2 0,05    0,07 

1017040 Nyrer 5 0,05  0,2 0,05    0,04 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

5 0,02(*)  0,05(*) 0,05    0,07 

1017990 Andre (2) 5 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)    0,02(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1020010 Storfe        (+)  

1020020 Sau        (+)  

1020030 Geit        (+)  

1020040 Hest        (+)  

1020990 Andre (2)          
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,04 

1030010 Kylling          

1030020 And          

1030030 Gås          

1030040 Vaktel          

1030990 Andre (2)          

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

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) = Løselig i fett. 

2,4-D (summen av 2,4-D, dets salter, dets estere og dets konjugater, uttrykt som 2,4-D) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder 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. desember 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 
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0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

0120990 Andre (2) 

(+) 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. desember 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

Cyprodinil (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Cyprodinil – kode 1000000 unntatt 1020000 og 1040000: Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA 304075 (fri) uttrykt som cyprodinil) 

Cyprodinil – 1020000: Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA 304075 (fri og konjugert) uttrykt som cyprodinil) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0633000 c) røtter 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

Fludioksonil (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fludioksonil – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fludioksonil, dets metabolitter oksidert til metabolitt 2,2-difluor-benzo[1,3]dioksol-4 karboksylsyre 

(+) 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 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b) jordbær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om en fôringsundersøkelse for husdyr mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012000 b) storfe 

1013000 c) sau 

1014000 d) geit 

Pyraflufen-etyl (summen av pyraflufen-etyl og pyraflufen, uttrykt som pyraflufen-etyl) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 

Pyridaben (F) 

(+) 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 24. januar 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0140010 Aprikoser 
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0140030 Ferskener 

0260010 Bønner (med belg) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, fôringsundersøkelser og analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. januar 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

Trifloksystrobin (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Trifloksystrobin – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino-{2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113) 

(+) 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 23. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 

0231020 Paprika 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0243000 c) bladkål 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

0243020 Grønnkål 

0243990 Andre (2) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 

0260010 Bønner (med belg) 

0500050 Havre» 
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b) Følgende kolonne for florpyrauxifen-benzyl tilføyes: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 

F
lo

rp
y

ra
u
x

if
en

-b
en

zy
l 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre (2)  

0120000 Nøtter  

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  

0130010 Epler  

0130020 Pærer  
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(1) (2) (3) 

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre (2)  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre (2)  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0160000 Diverse frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre (2)  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre (2)  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

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(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater  

0231020 Paprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre (2)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

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)  
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(1) (2) (3) 

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

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(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  
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(1) (2) (3) 

0256100 Estragon  

0256990 Andre (2)  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

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(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre (2)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre (2)  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,01(*) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0500060 Ris 0,02 

0500070 Rug 0,01(*) 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,01(*) 

0500990 Andre (2) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

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  
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(1) (2) (3) 

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

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(*) 

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(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Produkter av 0,01(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre (2)  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre (2)  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre (2)  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre (2)  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre (2)  



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/215 

 

 

(1) (2) (3) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre (2)  

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre (2)  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 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.» 

c) Kolonnen for mepikvat utgår.  
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2) I del A i vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnen for fluopyram skal lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 

F
lu

o
p
y

ra
m

 (
R

) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt 0,4 

0110020 Appelsiner 0,6 

0110030 Sitroner 1 

0110040 Limetter 1 

0110050 Mandariner 0,6 

0110990 Andre (2) 0,01(*) 

0120000 Nøtter  

0120010 Mandler 0,05 

0120020 Paranøtter 0,05 

0120030 Kasjunøtter 0,05 

0120040 Kastanjer 0,05 

0120050 Kokosnøtter 0,04 

0120060 Hasselnøtter 0,05 

0120070 Macadamianøtter 0,05 

0120080 Pekannøtter 0,05 

0120090 Pinjekjerner 0,05 

0120100 Pistasienøtter 0,05 

0120110 Valnøtter 0,05 

0120990 Andre (2) 0,05 

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler 0,6 

0130020 Pærer 0,5 

0130030 Kveder 0,5 
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0130040 Mispel 0,5 

0130050 Japansk mispel 0,5 

0130990 Andre (2) 0,5 

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 1,5 

0140020 Kirsebær (søte) 2 

0140030 Ferskener 1,5 

0140040 Plommer 0,5 

0140990 Andre (2) 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer 1,5 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær 2 

0153000 c) bær fra halvbusker 5 

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre (2)  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær 7 

0154020 Tranebær 3 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 7 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 7 

0154050 Nyper 7 

0154060 Morbær (svart og hvit) 7 

0154070 Azarolhagtorn 3 

0154080 Hyllebær 7 

0154990 Andre (2) 3 
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0160000 Diverse frukter med  

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)  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer 0,01(*) 

0163020 Bananer 0,8 

0163030 Mango 1 

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(*) 
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0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 0,15 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,1 

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre (2)  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,3 

0213020 Gulrøtter 0,4 

0213030 Knollselleri 0,3 

0213040 Pepperrot 0,3 

0213050 Jordskokk 0,3 

0213060 Pastinakk 0,3 

0213070 Rotpersille 0,3 

0213080 Reddiker 0,3 

0213090 Havrerot 0,3 

0213100 Kålrot 0,3 

0213110 Neper 0,3 

0213990 Andre (2) 0,3 

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk 0,1 

0220020 Kepaløk 0,1 

0220030 Sjalottløk 0,1 

0220040 Pipeløk/vårløk 15 

0220990 Andre (2) 0,1 
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0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater 0,9 

0231020 Paprika 3 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,9 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre (2) 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,5 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,4 

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli 0,4 

0241020 Blomkål 0,2 

0241990 Andre (2) 0,2 

0242000 b) hodekål 0,3 

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre (2)  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,7 

0243020 Grønnkål 0,1 

0243990 Andre (2) 0,1 

0244000 d) knutekål 0,1 
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0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat 15 

0251020 Salat 15 

0251030 Bredbladet endiv 1,5 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 15 

0251050 Vårkarse 15 

0251060 Salatsennep/rucola 15 

0251070 Sareptasennep 15 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 15 

0251990 Andre (2) 15 

0252000 b) spinat og lignende blader  

0252010 Spinat 0,2 

0252020 Portulakk 20 

0252030 Mangold/bladbete 0,2 

0252990 Andre (2) 0,2 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,1 

0255000 e) sikori/julesalat 0,3 

0256000 f) urter og spiselige blomster  

0256010 Kjørvel 8 

0256020 Gressløk 8 

0256030 Snittselleri 8 

0256040 Persille 8 

0256050 Salvie 8 

0256060 Rosmarin 8 

0256070 Timian 8 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 70 

0256090 Laurbærblad 8 

0256100 Estragon 8 

0256990 Andre (2) 8 
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0260000 Belgfrukter  

0260010 Bønner (med belg) 1 

0260020 Bønner (uten belg) 0,2 

0260030 Erter (med belg) 1,5 

0260040 Erter (uten belg) 0,2 

0260050 Linser 0,2 

0260990 Andre (2) 0,9 

0270000 Stengelgrønnsaker  

0270010 Asparges 0,01(*) 

0270020 Kardon 0,01(*) 

0270030 Stilkselleri 0,01(*) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*) 

0270050 Artisjokker 0,5 

0270060 Purre 0,7 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 

0270990 Andre (2) 0,01(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,4 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,3 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,2 

0401030 Valmuefrø 0,3 

0401040 Sesamfrø 0,3 

0401050 Solsikkefrø 0,7 

0401060 Rapsfrø 1 

0401070 Soyabønner 0,3 

0401080 Sennepsfrø 0,3 

0401090 Bomullsfrø 0,8 

0401100 Gresskarfrø 0,3 

0401110 Saflorfrø 0,3 

0401120 Agurkurtfrø 0,3 

0401130 Oljedodrefrø 0,3 

0401140 Hampefrø 0,3 

0401150 Ricinus 0,3 

0401990 Andre (2) 0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,2 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,2 

0500030 Mais 0,02 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,2 
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0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 0,9 

0500080 Sorghum 1,5 

0500090 Hvete 0,9 

0500990 Andre (2) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  

0610000 Te 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner 0,05(*) 

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster 0,1 

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre (2)  

0632000 b) blader og urter 0,1 

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre (2)  

0633000 c) røtter 2,5 

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre (2)  

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*) 

0640000 Kakaobønner 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød 0,05(*) 

0700000 HUMLE 50 
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0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder  

0810010 Anis/anisfrø 0,05(*) 

0810020 Svartkarve 0,05(*) 

0810030 Hageselleri 0,05(*) 

0810040 Koriander 0,05(*) 

0810050 Spisskummen 0,05(*) 

0810060 Dill 70 

0810070 Fennikel 0,05(*) 

0810080 Bukkhornkløver 0,05(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,05(*) 

0810990 Andre (2) 0,05(*) 

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

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(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,3 

0840020 Ingefær (10) 0,3 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,3 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0,3 



Nr. 3/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

(1) (2) (3) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbeterøtter 0,1 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,1 

0900990 Andre (2) 0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Produkter av  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler 1,5 

1011020 Fett 1,5 

1011030 Lever 8 

1011040 Nyrer 8 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 8 

1011990 Andre (2) 0,02(*) 

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 1,5 

1012020 Fett 1,5 

1012030 Lever 8 

1012040 Nyrer 8 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 8 

1012990 Andre (2) 0,02(*) 
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1013000 c) sau  

1013010 Muskler 1,5 

1013020 Fett 1,5 

1013030 Lever 8 

1013040 Nyrer 8 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 8 

1013990 Andre (2) 0,02(*) 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 1,5 

1014020 Fett 1,5 

1014030 Lever 8 

1014040 Nyrer 8 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 8 

1014990 Andre (2) 0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 1,5 

1015020 Fett 1,5 

1015030 Lever 8 

1015040 Nyrer 8 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 8 

1015990 Andre (2) 0,02(*) 

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler 1,5 

1016020 Fett 1 

1016030 Lever 5 

1016040 Nyrer 5 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 5 

1016990 Andre (2) 0,02(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler 1,5 
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1017020 Fett 1,5 

1017030 Lever 8 

1017040 Nyrer 8 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 8 

1017990 Andre (2) 0,02(*) 

1020000 Melk 0,6 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre (2)  

1030000 Fugleegg 2 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 1,5 

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. 

Fluopyram (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fluopyram – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram» 
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b) Følgende kolonne for mepikvat tilføyes: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
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0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,02(*) 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre (2)  

0120000 Nøtter 0,05(*) 

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)  
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0130000 Kjernefrukter 0,02(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre (2)  

0140000 Steinfrukter 0,02(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  

0150000 Bær og små frukter 0,02(*) 

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre (2)  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  
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0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre (2)  

0160000 Diverse frukter med 0,02(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre (2)  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre (2)  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  
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0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre (2)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 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 0,02(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  
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0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater  

0231020 Paprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre (2)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,02(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre (2)  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre (2)  
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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 0,02(*) 

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 0,02(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,02(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,02(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,02(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,05(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  
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0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre (2)  

0260000 Belgfrukter 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 0,02(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre (2)  

0280000 Sopp, mose og lav  

0280010 Dyrket sopp 0,09(+) 

0280020 Viltvoksende sopp 0,02(*) 

0280990 Mose og lav 0,02(*) 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,02(*) 
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0300000 BELGFRUKTER 0,02(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 40 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,05(*) 

0401030 Valmuefrø 40 

0401040 Sesamfrø 0,05(*) 

0401050 Solsikkefrø 40 

0401060 Rapsfrø 15 

0401070 Soyabønner 0,05(*) 

0401080 Sennepsfrø 40 

0401090 Bomullsfrø 5 

0401100 Gresskarfrø 0,05(*) 

0401110 Saflorfrø 0,05(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,05(*) 

0401130 Oljedodrefrø 40 

0401140 Hampefrø 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,05(*) 

0401990 Andre (2) 0,05(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,05(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  
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0500000 KORN  

0500010 Bygg 4 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,02(*) 

0500030 Mais 0,02(*) 

0500040 Hirse 0,02(*) 

0500050 Havre 3 

0500060 Ris 0,02(*) 

0500070 Rug 3 

0500080 Sorghum 0,02(*) 

0500090 Hvete 3 

0500990 Andre (2) 0,02(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,1(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

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)  
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0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,1(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 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 0,1(*) 

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 0,1(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,1(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0,02(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Produkter av  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler 0,05(*) 

1011020 Fett 0,05(*) 

1011030 Lever 0,07 

1011040 Nyrer 0,07 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 

1011990 Andre (2) 0,05(*) 
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1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,09 

1012020 Fett 0,06 

1012030 Lever 0,5 

1012040 Nyrer 0,8 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,8 

1012990 Andre (2) 0,05(*) 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler 0,09 

1013020 Fett 0,06 

1013030 Lever 0,6 

1013040 Nyrer 0,8 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,8 

1013990 Andre (2) 0,05(*) 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 0,09 

1014020 Fett 0,06 

1014030 Lever 0,6 

1014040 Nyrer 0,8 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,8 

1014990 Andre (2) 0,05(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0,09 

1015020 Fett 0,06 

1015030 Lever 0,5 

1015040 Nyrer 0,8 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,8 

1015990 Andre (2) 0,05(*) 
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1016000 f) fjørfe 0,05(*) 

1016010 Muskler  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre (2)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler 0,09 

1017020 Fett 0,06 

1017030 Lever 0,5 

1017040 Nyrer 0,8 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,8 

1017990 Andre (2) 0,05(*) 

1020000 Melk  

1020010 Storfe 0,07 

1020020 Sau 0,15 

1020030 Geit 0,15 

1020040 Hest 0,07 

1020990 Andre (2) 0,07 

1030000 Fugleegg 0,07 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*) 
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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. 

Mepikvat (summen av mepikvat og dets salter uttrykt som mepikvatklorid) 

(+) Følgende øvre grenseverdi gjelder for østerssopp: 0,7 mg/kg. Overvåkingsdata viser at krysskontaminering av ubehandlet dyrket 

sopp med halm som er lovlig behandlet med mepikvat, kan forekomme. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 31. desember 2022, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0280010 Dyrket sopp 

(+) Den øvre grenseverdien for restmengder er gyldig til 30. juni 2021, deretter vil den være på 0,05(*) mg/kg med mindre den blir 

endret ved en forordning. 

0401090 Bomullsfrø» 
 

3) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Følgende post tilføyes i alfabetisk rekkefølge: «ABE-IT 56» 

b) Postene «1-dekanol(1)», fettalkoholer/alifatalkoholer(1)» og «S-abscisinsyre(1)» erstattes med henholdsvis «1-dekanol», 

«fettalkoholer/alifatalkoholer» og «S-abscisinsyre». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1792 

av 17. oktober 2019 

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

øvre grenseverdier for rester av amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, 

ortosulfamuron og triasulfuron 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), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon og triasulfuron er 

fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Øvre grenseverdier for rester av ortosulfamuron er fastsatt i del A i 

vedlegg III til nevnte forordning. 

2) Godkjenningen av det aktive stoffet amitrol ble ikke fornyet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/871(2). Godkjenningen av det aktive stoffet fipronil utløp 30. september 2017(3). Godkjenningen av det aktive 

stoffet flupyrsulfuron-metyl ble ikke fornyet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1496(4). 

Godkjenningen av det aktive stoffet imazosulfuron utløp 31. juli 2017(5). Godkjenningen av det aktive stoffet 

isoproturon ble ikke fornyet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/872(6). Det aktive stoffet 

ortosulfamuron ble ikke godkjent ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/840(7). Godkjenningen av 

det aktive stoffet triasulfuron ble ikke fornyet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/864(8). 

3) Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder nevnte aktive stoffer, er blitt tilbakekalt. De øvre 

grenseverdiene for disse stoffene bør derfor utgå i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 i samsvar med 

artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav a).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 29.10.2019, s. 66, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2020 av  

12. juni 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/871 av 1. juni 2016 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet amitrol i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 145 av 2.6.2016, s. 4). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2035 av 21. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperioden for de aktive stoffene fipronil og maneb (EUT L 314 av 22.11.2016, s. 7). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1496 av 23. august 2017 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet DPX 

KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 218 av 24.8.2017, s. 7). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2012 av 13. desember 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, alfa-cypermetrin, Ampelomyces 

quisqualis stamme AQ 10, benalaksyl, bifenazat, bromoksynil, klorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum stamme 

J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metoksyfenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

kinoksyfen, S-metolaklor, tepraloksydim, tiakloprid, tiram og ziram (EUT L 342 av 14.12.2012, s. 27). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/872 av 1. juni 2016 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet isoproturon 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 145 av 2.6.2016, s. 7). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/840 av 17. mai 2017 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet ortosulfamuron i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 125 av 18.5.2017, 

s. 10). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/864 av 31. mai 2016 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet 

triasulfuron i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 144 av 1.6.2016, s. 32). 

2021/EØS/3/09 
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4) Med tanke på avslaget på fornyelsen av godkjenningen av de aktive stoffene amitrol, flupyrsulfuron-metyl, isoproturon 

og triasulfuron, utløpsdatoen for godkjenningen av de aktive stoffene fipronil og imazosulfuron samt avslaget på 

godkjenningen av det aktive stoffet ortosulfamuron bør de øvre grenseverdiene for disse stoffene fastsettes til den 

relevante bestemmelsesgrensen i samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

5) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier om behovet for å endre visse bestemmelsesgrenser. 

Nevnte laboratorier konkluderte med at den tekniske utviklingen gjør det mulig å fastsette lavere bestemmelsesgrenser for 

visse produkter. For de aktive stoffene for hvilke alle øvre grenseverdier bør reduseres til gjeldende bestemmelsesgrense, 

bør standardverdier oppføres i vedlegg V i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

8) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordningen 

fastsettes 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. 

9) 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. 

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 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyden den hadde før den ble endret ved denne forordningen, får fortsatt anvendelse 

på produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 18. mai 2020. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 18. mai 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 17. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II utgår kolonnene for amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon og triasulfuron. 

2) I del A i vedlegg III utgår kolonnen for ortosulfamuron. 

3) I vedlegg V tilføyes følgende kolonner for amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og triasulfuron: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,005(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*)   0,01(*)    

0110010 Grapefrukt        

0110020 Appelsiner        

0110030 Sitroner        

0110040 Limetter        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0110050 Mandariner        

0110990 Andre (2)        

0120000 Nøtter 0,02(*)   0,02(*)    

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 0,01(*)   0,01(*)    

0130010 Epler        

0130020 Pærer        

0130030 Kveder        



   

 

 

1
4

.1
.2

0
2
1

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e 

N
r. 3

/2
4
7
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0130040 Mispel        

0130050 Japansk mispel        

0130990 Andre (2)        

0140000 Steinfrukter 0,01(*)   0,01(*)    

0140010 Aprikoser        

0140020 Kirsebær (søte)        

0140030 Ferskener        

0140040 Plommer        

0140990 Andre (2)        

0150000 Bær og små frukter 0,01(*)   0,01(*)    

0151000 a) druer        

0151010 Borddruer        

0151020 Vindruer        

0152000 b) jordbær        

0153000 c) bær fra halvbusker        

0153010 Bjørnebær        

0153020 Blåbringebær        

0153030 Bringebær (røde og gule)        

0153990 Andre (2)        
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0154000 d) andre små frukter og bær        

0154010 Blåbær        

0154020 Tranebær        

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips        

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)        

0154050 Nyper        

0154060 Morbær (svart og hvit)        

0154070 Azarolhagtorn        

0154080 Hyllebær        

0154990 Andre (2)        

0160000 Diverse frukter med    0,01(*)    

0161000 a) spiselig skall        

0161010 Dadler 0,01(*)       

0161020 Fikener 0,01(*)       

0161030 Bordoliven 0,02(*)       

0161040 Kumquat 0,01(*)       

0161050 Stjernefrukt 0,01(*)       

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01(*)       

0161070 Jambolan 0,01(*)       
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0161990 Andre (2) 0,01(*)       

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)        

0163000 c) uspiselig skall, store 0,01(*)       

0163010 Avokadoer        

0163020 Bananer        

0163030 Mango        

0163040 Papaya        

0163050 Granatepler        

0163060 Cherimoya        

0163070 Guava        

0163080 Ananas        

0163090 Brødfrukter        
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0163100 Durian        

0163110 Surannona/guanabana        

0163990 Andre (2)        

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  0,005(*)      

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

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        
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0213070 Rotpersille        

0213080 Reddiker        

0213090 Havrerot        

0213100 Kålrot        

0213110 Neper        

0213990 Andre (2)        

0220000 Løk 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk        

0220020 Kepaløk        

0220030 Sjalottløk        

0220040 Pipeløk/vårløk        

0220990 Andre (2)        

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae        

0231010 Tomater        

0231020 Paprika        

0231030 Auberginer/eggplanter        

0231040 Okra        

0231990 Andre (2)        



   

 

 

N
r. 3

/2
5
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
4

.1
.2

0
2
1
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall        

0232010 Slangeagurker        

0232020 Sylteagurker        

0232030 Mandelgresskar        

0232990 Andre (2)        

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall        

0233010 Meloner        

0233020 Kjempegresskar        

0233030 Vannmeloner        

0233990 Andre (2)        

0234000 d) sukkermais        

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker        

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål        

0241010 Brokkoli        

0241020 Blomkål        

0241990 Andre (2)        

0242000 b) hodekål        

0242010 Rosenkål        
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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(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

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)        
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0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat        

0252020 Portulakk        

0252030 Mangold/bladbete        

0252990 Andre (2)        

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*)  0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel        

0256020 Gressløk        

0256030 Snittselleri        

0256040 Persille        

0256050 Salvie        

0256060 Rosmarin        

0256070 Timian        

0256080 Basilikum og spiselige blomster        

0256090 Laurbærblad        

0256100 Estragon        
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0256990 Andre (2)        

0260000 Belgfrukter 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

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(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges        

0270020 Kardon        

0270030 Stilkselleri        

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel        

0270050 Artisjokker        

0270060 Purre        

0270070 Rabarbra        

0270080 Bambusskudd        

0270090 Palmehjerter        

0270990 Andre (2)        
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0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp        

0280020 Viltvoksende sopp        

0280990 Mose og lav        

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,005(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner        

0300020 Linser        

0300030 Erter        

0300040 Lupiner/lupinbønner        

0300990 Andre (2)        

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,005(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø        

0401010 Linfrø        

0401020 Peanøtter/jordnøtter        

0401030 Valmuefrø        

0401040 Sesamfrø        

0401050 Solsikkefrø        

0401060 Rapsfrø        
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0401070 Soyabønner        

0401080 Sennepsfrø        

0401090 Bomullsfrø        

0401100 Gresskarfrø        

0401110 Saflorfrø        

0401120 Agurkurtfrø        

0401130 Oljedodrefrø        

0401140 Hampefrø        

0401150 Ricinus        

0401990 Andre (2)        

0402000 Oljeholdige frukter        

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje        

0402020 Oljepalmefrø        

0402030 Oljepalmefrukter        

0402040 Kapok        

0402990 Andre (2)        

0500000 KORN 0,01(*) 0,005(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg        

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter        
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0500030 Mais        

0500040 Hirse        

0500050 Havre        

0500060 Ris        

0500070 Rug        

0500080 Sorghum        

0500090 Hvete        

0500990 Andre (2)        

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 Te        

0620000 Kaffebønner        

0630000 Urtete fra        

0631000 a) blomster        

0631010 Kamille        

0631020 Jamaicahibisk/roselle        

0631030 Rose        

0631040 Jasmin        

0631050 Lind        

0631990 Andre (2)        
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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(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER        

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø        

0810020 Svartkarve        

0810030 Hageselleri        

0810040 Koriander        



   

 

 

N
r. 3

/2
6
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
4

.1
.2

0
2
1
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0810050 Spisskummen        

0810060 Dill        

0810070 Fennikel        

0810080 Bukkhornkløver        

0810090 Muskatnøtt        

0810990 Andre (2)        

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

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(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel        

0830990 Andre (2)        
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler        

0840010 Lakris 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11)        

0840990 Andre (2) 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik        

0850020 Kapers        

0850990 Andre (2)        

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran        

0860990 Andre (2)        

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,005(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme        

0870990 Andre (2)        

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,005(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter        

0900020 Sukkerrør        
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0900030 Sikorirøtter        

0900990 Andre (2)        

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  0,005(*)      

1010000 Produkter av 0,01(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1011000 a) svin        

1011010 Muskler        

1011020 Fett        

1011030 Lever        

1011040 Nyrer        

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)        

1011990 Andre (2)        

1012000 b) storfe        

1012010 Muskler        

1012020 Fett        

1012030 Lever        

1012040 Nyrer        

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)        

1012990 Andre (2)        



   

 

 

1
4

.1
.2

0
2
1

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e 

N
r. 3

/2
6
3
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1013000 c) sau        

1013010 Muskler        

1013020 Fett        

1013030 Lever        

1013040 Nyrer        

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)        

1013990 Andre (2)        

1014000 d) geit        

1014010 Muskler        

1014020 Fett        

1014030 Lever        

1014040 Nyrer        

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)        

1014990 Andre (2)        

1015000 e) dyr av hestefamilien        

1015010 Muskler        

1015020 Fett        

1015030 Lever        

1015040 Nyrer        

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)        

1015990 Andre (2)        
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1016000 f) fjørfe        

1016010 Muskler        

1016020 Fett        

1016030 Lever        

1016040 Nyrer        

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)        

1016990 Andre (2)        

1017000 g) andre oppdrettede landdyr        

1017010 Muskler        

1017020 Fett        

1017030 Lever        

1017040 Nyrer        

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)        

1017990 Andre (2)        

1020000 Melk 0,01(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe        

1020020 Sau        

1020030 Geit        

1020040 Hest        

1020990 Andre (2)        



   

 

 

1
4

.1
.2

0
2
1

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e 

N
r. 3

/2
6
5
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1030000 Fugleegg 0,05(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling        

1030020 And        

1030030 Gås        

1030040 Vaktel        

1030990 Andre (2)        

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 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) = Løselig i fett» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1495 

av 23. august 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til campylobacter i skrotter av broilere(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(2) fastsettes de mikrobiologiske kriteriene for visse mikroorganismer og 

de gjennomføringsreglene som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal overholde når det gjelder de allmenne og 

særlige hygienekravene nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004. 

2) Ved forordning (EF) nr. 2073/2005 fastsettes blant annet prosesshygienekriterier som setter veiledende grenseverdier for 

kontaminering over hvilke det kreves korrigerende tiltak for å sikre at hygienen i prosessen fortsatt skal være i samsvar 

med næringsmiddelregelverket. 

3) Ifølge rapporten «European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne 

outbreaks in 2015»(3), som er offentliggjort av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det 

europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC), er campylobakteriose hos mennesker den 

hyppigst rapporterte næringsmiddelbårne sykdommen i Unionen, med rundt 230 000 rapporterte tilfeller årlig. 

4) I 2010 offentliggjorde EFSA en analyse av referanseundersøkelsen av prevalensen av campylobacter i partier og skrotter 

av broilere(4). Referanseundersøkelsen ble utført på slakterier i 2008 med det formål å innhente sammenlignbare tall om 

prevalensen og kontamineringsnivået hos broilere i Unionen. EFSA konkluderte med at i gjennomsnitt 75,8 % av 

broilerskrottene var kontaminert, og at det var betydelige forskjeller fra medlemsstat til medlemsstat og fra slakteri til 

slakteri. 

5) I henhold til EFSAs vitenskapelige uttalelse om risikoen for campylobakteriose hos mennesker forbundet med 

broilerkjøtt(5), som ble offentliggjort i 2010, er det sannsynlig at 20–30 % av alle tilfeller av campylobakteriose hos 

mennesker kan tilskrives håndtering, tilberedning og inntak av broilerkjøtt, mens 50–80 % kan tilskrives reservoaret i 

kylling som sådan. 

6) I EFSAs vitenskapelige uttalelse om tiltak for å bekjempe campylobacter i hele produksjonskjeden for fjørfekjøtt, som ble 

offentliggjort i 2011(6), foreslås det en rekke bekjempelsestiltak, både på driftsenhets- og slakterinivå, med anslag over 

deres virkning når det gjelder å redusere antall tilfeller hos mennesker, herunder innføring av et prosesshygienekriterium for 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 218 av 24.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2020 av 12. juni 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 139 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(12):4634. 

(4) EFSA Journal 2010; 8(03):1503). 

(5) EFSA Journal 2010: 8(1): 1437. 

(6) EFSA Journal 2011;9(4): 2105. 
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campylobacter. EFSA anslår at risikoen for menneskers helse forbundet med inntak av broilerkjøtt kunne reduseres med 

mer enn 50 % dersom skrottene hadde ligget innenfor grensen på 1 000 kde/g, og understreker at det er betydelige 

forskjeller i kontamineringsnivåene mellom prøver av halsskinn og av brystskinn. 

7) I 2012 offentliggjorde EFSA også en vitenskapelig uttalelse om farene for menneskers helse som det skal tas hensyn til 

ved kontroll av fjørfekjøtt, der det angis at campylobacter har høy relevans når det gjelder menneskers helse(1), og 

anbefales å tilpasse gjeldende metoder for kontroll av fjørfeskrotter til også å omfatte campylobacter. EFSA foreslår 

særlig å innføre et prosesshygienekriterium for campylobacter i broilerskrotter. 

8) På grunnlag av EFSAs uttalelser fra 2010 og 2011 bestilte Kommisjonen en analyse av kostnadene ved og nytten av å 

innføre visse bekjempelsestiltak for å redusere forekomsten av campylobacter i broilerkjøtt på forskjellige stadier i 

næringsmiddelkjeden(2). Hovedkonklusjonene i denne nytte- og kostnadsanalysen er at å fastsette et prosesshygiene-

kriterium for campylobacter i broilerskrotter vil være et av de tiltakene som vil gi den beste balansen mellom en reduksjon 

av antall tilfeller av campylobakteriose hos mennesker som kan tilskrives inntak av fjørfekjøtt, og de økonomiske 

konsekvensene av å anvende kriteriet. 

9) Prosesshygienekriteriet for campylobacter i broilerskrotter har som formål å holde kontamineringen av broilerskrotter 

under kontroll i slakteprosessen. For å sikre at hele kjeden omfattes, som anbefalt i EFSAs uttalelse om tiltak for å 

bekjempe campylobacter, bør det også vurderes å innføre bekjempelsestiltak på driftsenhetsnivå. 

10) Bekjempelse av campylobacter byr fremdeles på utfordringer, ettersom vertikal overføring ikke ser ut til å være en 

viktig risikofaktor, og alt avhenger av hvor effektive biosikkerhetstiltakene er med hensyn til å holde broilere frie for 

campylobacter. Det bør derfor vurderes å anvende en trinnvis tilnærming der prosesshygienekriteriene blir gradvis 

strengere over tid. For at medlemsstater som allerede har oppnådd et visst vernenivå, skal kunne opprettholde dette, gir 

artikkel 5 nr. 5 i forordning (EF) nr. 2073/2005 imidlertid tilstrekkelig fleksibilitet til å anvende et strengere 

prosesshygienekriterium, ettersom dette alternative kriteriet gir minst tilsvarende garantier som referansekriteriet fastsatt 

i forordning (EF) nr. 2073/2005. 

11) For å redusere den administrative byrden for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør prøvetakingsplanen for 

kriteriet for campylobacter følge samme testmetode som for prosesshygienekriteriet fastsatt for salmonella i 

fjørfeskrotter. De samme halsskinnprøvene som brukes for å teste samsvar med prosesshygienekriteriet fastsatt for 

salmonella i fjørfeskrotter, kan derfor brukes til campylobacteranalysene. 

12) Den internasjonale standarden EN ISO 10272-2 er den horisontale metoden for telling av campylobacter i 

næringsmidler og fôr. Den bør derfor fastsettes som referansemetode for å kontrollere samsvar med kriteriet for 

campylobacter i fjørfeskrotter. 

13) Anvendelsesdatoen for denne forordningen bør utsettes for å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak tilstrekkelig 

tid til å tilpasse sin gjeldende praksis til de nye kravene og for å gi laboratorier som utfører campylobacteranalyser, 

mulighet til å gjennomføre de nye testmetodene som fastsettes i denne forordningen. 

14) Forordning (EF) nr. 2073/2005 bør derfor endres. 

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 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

  

(1) EFSA Journal 2012;10(6):2741. 

(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_campy_cost-bene-analy.pdf 
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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 23. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 2 avsnitt 2.1 gjøres følgende endringer: 

a) I tabellen gjøres følgende endringer: 

i) Ny rad 2.1.9 skal lyde: 

Næringsmiddel-

kategori 
Mikroorganismer 

Prøvetakingsplan 
Grense-

verdier Referansemetode 

for analyse 

Ledd der 

kriteriet 

anvendes 

Tiltak dersom 

resultatene er utilfredsstillende 

n c m M 

«2.1.9 Skrotter av 

broilere 

Campylobacter 

spp. 

50(5) c = 20 

Fra 1.1.2020 

c = 15 

Fra 1.1.2025 

c = 10 

1 000 

kde/g 

EN ISO 10272-2 Skrotter 

etter kjøling 

Forbedre slaktehygienen og 

gjennomgå prosesskontrollene, 

dyrenes opprinnelse og biosik-

kerhetstiltakene på opprinnel-

sesenhetene» 

ii) Fotnote 2 skal lyde: 

«(2) For nr. 2.1.3–2.1.5 og 2.1.9 m = M.» 

b) Under overskriften «Tolkning av analyseresultatene» innsettes følgende tekst: 

«Campylobacter spp. i fjørfeskrotter av broilere: 

— tilfredsstillende dersom høyst c/n verdier er > m, 

— utilfredsstillende dersom mer enn c/n verdier er > m.» 

2) I kapittel 3 skal avsnitt 3.2 lyde: 

«3.2. Bakteriologisk prøvetaking i slakterier og lokaler der det framstilles kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, mekanisk 

utbeinet kjøtt og ferskt kjøtt 

Regler  fo r  p røvetaking  av skro t te r  av s to r fe ,  svin ,  sauer ,  ge i te r  og  heste r  

De destruktive og de ikke-destruktive prøvetakingsmetodene, utvelgingen av prøvetakingssteder og reglene for 

oppbevaring og transport av prøver som skal brukes, er beskrevet i standarden ISO 17604. 

Ved hver prøvetakingsrunde skal det tas prøver av fem tilfeldig utvalgte skrotter. Ved valg av prøvetakingssteder skal det 

tas hensyn til det enkelte anleggs slaktemetoder. 

Ved prøvetaking for å analysere for forekomst av enterobacteriaceae og aerobe kimtall skal det tas prøver fra fire steder på 

hver skrott. Fire vevsprøver som utgjør totalt 20 cm2, tas med den destruktive metoden. Dersom den ikke-destruktive 

metoden benyttes til dette, skal prøvetakingsområdet dekke minst 100 cm2 (50 cm2 for skrotter av små drøvtyggere) per 

prøvetakingssted. 

Ved prøvetaking for salmonellaanalyser skal det benyttes en svamp med ru overflate. De områdene som med størst 

sannsynlighet er kontaminert, skal velges. Det samlede prøvetakingsområdet skal dekke minst 400 cm2. 

Når det tas prøver fra forskjellige prøvetakingssteder på skrotten, skal prøvene samles før de analyseres. 

Regler  fo r  p røvetaking  av f jø r feskro t t er  o g fer skt  f jø r fekjø t t  

Slakterier skal ta prøver av hele fjørfeskrotter med halsskinn til salmonella- og campylobacteranalyser. Nedskjæringsanlegg 

og bearbeidingsanlegg, unntatt de som ligger like i nærheten av et slakteri, og som nedskjærer og bearbeider kjøtt som bare 
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kommer fra dette slakteriet, skal også ta prøver for salmonellaanalyser. Ved prøvetakingen skal de prioritere hele 

fjørfeskrotter med halsskinn dersom dette er tilgjengelig, men samtidig sørge for at porsjoner av fjørfe med skinn og/eller 

porsjoner av fjørfe uten skinn eller med bare en liten mengde skinn dekkes, og dette valget skal være risikobasert. 

Slakteriene skal i sine prøvetakingsplaner ta med fjørfeskrotter fra flokker med ukjent salmonellastatus eller med kjent 

positiv status for Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium. 

Ved testing på grunnlag av prosesshygienekriteriene som er fastsatt i rad 2.1.5 og 2.1.9 i kapittel 2 for salmonella og 

campylobacter i fjørfeskrotter i slakterier, skal det, dersom testene for salmonella og campylobacter utføres på samme 

laboratorium, i hver prøvetakingsrunde tas tilfeldige prøver av halsskinn fra minst 15 fjørfeskrotter etter kjøling. Før 

undersøkelsen skal prøver av halsskinn fra minst tre fjørfeskrotter fra samme flokk settes sammen til én samleprøve på  

26 g. Halsskinnprøvene utgjør dermed 5 × 26 g sluttprøver (26 g kreves for å kunne analysere salmonella og campylobacter 

parallelt fra én prøve). Etter prøvetaking skal prøvene oppbevares og transporteres til laboratoriet ved en temperatur som 

ikke er lavere enn 1 °C eller høyere enn 8 °C, og tiden mellom prøvetakingen og campylobacteranalysen skal være kortere 

enn 48 timer for å sikre at prøvenes integritet opprettholdes. Prøver som har nådd en temperatur på 0 °C, skal ikke brukes til 

å kontrollere samsvar med kriteriet for campylobacter. De 5 × 26 g prøvene skal brukes til å kontrollere samsvar med 

prosesshygienekriteriene fastsatt i rad 2.1.5 og 2.1.9 i kapittel 2 og næringsmiddeltrygghetskriteriet fastsatt i rad 1.28 i 

kapittel 1. For å klargjøre den første suspensjonen på laboratoriet skal analyseprøven på 26 g overføres til ni volumer  

(234 ml) bufret peptonvann (BPW). Peptonvannet skal ha romtemperatur før analyseprøven tilsettes. Blandingen skal 

behandles i en stomacher eller pulsifier i cirka ett minutt. Skumdannelse skal unngås ved å fjerne så mye luft som mulig fra 

stomacherposen. 10 ml (~ 1 g) av denne første suspensjonen skal overføres til et tomt, sterilt rør, og 1 ml av de 10 ml skal 

brukes til telling av campylobacter på selektive plater. Resten av den første suspensjonen (250 ml ~ 25 g) skal brukes til 

påvisning av salmonella. 

Ved testing på grunnlag av prosesshygienekriteriene som er fastsatt i rad 2.1.5 og 2.1.9 i kapittel 2 for salmonella og 

campylobacter i fjørfeskrotter i slakterier, skal det, dersom testene for salmonella og campylobacter utføres på to 

forskjellige laboratorier, i hver prøvetakingsrunde tas tilfeldige prøver av halsskinn fra minst 20 fjørfeskrotter etter kjøling. 

Før undersøkelsen skal prøver av halsskinn fra minst fire fjørfeskrotter fra samme flokk settes sammen til én samleprøve på 

35 g. Halsskinnprøvene utgjør dermed 5 × 35 g sluttprøver, som deretter deles opp slik at det blir 5 × 25 g sluttprøver (som 

skal analyseres for salmonella) og 5 × 10 g sluttprøver (som skal analyseres for campylobacter). Etter prøvetaking skal 

prøvene oppbevares og transporteres til laboratoriet ved en temperatur som ikke er lavere enn 1 °C eller høyere enn 8 °C, 

og tiden mellom prøvetakingen og campylobacteranalysen skal være kortere enn 48 timer for å sikre at prøvenes integritet 

opprettholdes. Prøver som har nådd en temperatur på 0 °C, skal ikke brukes til å kontrollere samsvar med kriteriet for 

campylobacter. De 5 × 25 g prøvene skal brukes til å kontrollere samsvar med prosesshygienekriteriene fastsatt i rad 2.1.5 i 

kapittel 2 og næringsmiddeltrygghetskriteriet fastsatt i rad 1.28 i kapittel 1. De 5 × 10 g sluttprøvene skal brukes til å 

kontrollere samsvar med prosesshygienekriteriet fastsatt i rad 2.1.9 i kapittel 2. 

Til salmonellaanalysene av annet ferskt fjørfekjøtt enn fjørfeskrotter skal det tas fem prøver på minst 25 g fra samme parti. 

Prøven som er tatt fra porsjoner av fjørfe med skinn, skal inneholde skinn og en tynn skive overflatemuskel dersom 

mengden skinn ikke er tilstrekkelig til å utgjøre en prøveenhet. Prøven som er tatt fra porsjoner av fjørfe uten skinn eller 

med bare en liten mengde skinn, skal i tillegg til eventuelt skinn inneholde en eller flere tynne skiver overflatemuskel for å 

utgjøre en tilstrekkelig stor prøveenhet. Kjøttskivene skal skjæres på en slik måte at så mye som mulig av overflaten av 

kjøttet er med. 

Retn in gs l in je r  fo r  p rø vetakin g  

Nærmere retningslinjer for prøvetaking av skrotter, særlig med hensyn til prøvetakingssteder, kan tas med i retningslinjene 

for god praksis nevnt i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 852/2004. 

P røvetakin gs frekven ser  fo r  skro t t er ,  kverne t  kjø t t ,  b ea rbeid et  kjø t t ,  mekani sk u tbeinet  kjø t t  og 

fer skt  f jø r fekjø t t  

Driftsansvarlige for slakterier eller virksomheter som produserer kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt 

eller ferskt fjørfekjøtt, skal ta prøver til mikrobiologisk analyse minst én gang per uke. Prøvetakingsdag skal endres hver 

uke for å sikre at alle ukedager dekkes. 
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Ved prøvetaking av kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt for å analysere for forekomst av E. coli og aerobe kimtall og ved 

prøvetaking av skrotter for å analysere for forekomst av enterobacteriaceae og aerobe kimtall kan frekvensen reduseres til 

én gang hver fjortende dag dersom det oppnås tilfredsstillende resultater i seks sammenhengende uker. 

Ved prøvetaking av kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, skrotter og ferskt fjørfekjøtt for å analysere for forekomst av salmonella 

kan frekvensen reduseres til én gang hver fjortende dag dersom det oppnås tilfredsstillende resultater i 30 sammenhengende 

uker. Prøvetakingsfrekvensen for salmonella kan også reduseres dersom det finnes et nasjonalt eller regionalt program for å 

bekjempe salmonella, og dersom dette programmet omfatter testing som erstatter prøvetakingen nevnt i dette nummeret. 

Prøvetakingsfrekvensen kan reduseres ytterligere dersom det nasjonale eller regionale programmet for bekjempelse av 

salmonella viser at salmonellaprevalensen er lav hos dyr som slakteriet har kjøpt. 

Ved prøvetaking av fjørfeskrotter for å analysere for forekomst av campylobacter kan frekvensen reduseres til én gang hver 

fjortende dag dersom det oppnås tilfredsstillende resultater i 52 sammenhengende uker. Prøvetakingsfrekvensen for 

campylobacter kan reduseres etter godkjenning fra vedkommende myndighet dersom det finnes et offisielt anerkjent 

nasjonalt eller regionalt program for bekjempelse av campylobacter, og dersom dette programmet omfatter prøvetaking og 

testing som tilsvarer den prøvetakingen og testingen som kreves for å kontrollere samsvar med prosesshygienekriteriet 

fastsatt i rad 2.1.9 i kapittel 2. Dersom det i bekjempelsesprogrammet er definert et lavt kontamineringsnivå for 

campylobacter i flokker, kan prøvetakingsfrekvensen reduseres ytterligere dersom dette lave kontamineringsnivået for 

campylobacter oppnås i en 52-ukersperiode på opprinnelsesenheten for broilerne som slakteriet har kjøpt. Dersom 

bekjempelsesprogrammet gir tilfredsstillende resultater i en bestemt periode av året, kan frekvensen av campylobacter-

analysene også justeres etter sesongvariasjoner, etter godkjenning fra vedkommende myndighet. 

Mindre slakterier og virksomheter som framstiller kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og ferskt fjørfekjøtt i små mengder, kan 

imidlertid unntas fra disse prøvetakingsfrekvensene dersom det er berettiget på grunnlag av en risikoanalyse og godkjent av 

vedkommende myndighet.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/351 

av 28. februar 2020 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter(*) 

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) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er sitronsyre et godkjent tilsetningsstoff i nærings-

middelkategori 05.1, «Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF», med en øvre grenseverdi 

på 5 000 mg/kg. 

4) Det ble 6. mars 2018 inngitt en søknad om endring av bruksvilkårene for sitronsyre (E 330) i næringsmiddelkategori 

05.1, «Kakao- og sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF», ved å øke dens øvre grenseverdi til  

10 000 mg/kg for melkesjokolade. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Når sitronsyre (E 330) benyttes som stabilisator i kakaomasse med et høyt innhold av polyfenoler, senker den  

pH-verdien og reagerer med en del av polyfenolene, noe som forsterker fargen på kakaomassen til karakteristiske 

lyserøde fargenyanser og gir en syrlig bærsmak. Både de lyserøde fargenyansene og den syrlige bærsmaken er 

fremdeles til stede i sluttproduktet, dvs. i sjokoladen. Det framgår av søknaden at den nåværende øvre grenseverdien på 

5 000 mg/kg ikke er tilstrekkelig til å oppnå de ønskede lyserøde fargenyansene og den syrlige bærsmaken, men at dette 

kan oppnås med en øvre grenseverdi på 10 000 mg/kg. Når det gjelder reaksjonen mellom sitronsyre (E 330) og 

polyfenoler, kreves et konstant forhold mellom sitronsyre (E 330) og kakaomasse, og derfor innebærer et høyere innhold 

av sitronsyre (E 330) en større mengde kakaotørrstoff i sluttproduktet. Et slikt sluttprodukt vil derfor være i samsvar 

med definisjonen av melkesjokolade i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/36/EF(3).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 4.3.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2020 av 12. juni 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. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/36/EF av 23. juni 2000 om kakao- og sjokoladeprodukter beregnet på konsum (EFT L 197 av 

3.8.2000, s. 19). 

2021/EØS/3/11 
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6) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når det ikke er sannsynlig at den aktuelle 

ajourføringen vil påvirke menneskers helse. 

7) Sikkerheten ved sitronsyre (E 330) ble vurdert i 1990 av Vitenskapskomiteen for næringsmidler, som fastsatte det 

akseptable daglige inntaket til «ikke angitt»(4). Uttrykket «ikke angitt» benyttes når det på grunnlag av tilgjengelige 

toksikologiske, biokjemiske og kliniske data vurderes at det samlede daglige inntaket av stoffet som følge av dets 

naturlige forekomst og nåværende bruk i næringsmidler i de mengdene som er nødvendige for å oppnå den ønskede 

tekniske virkningen, ikke vil utgjøre noen helserisiko. 

8) Sitronsyre (E 330) er godkjent som tilsetningsstoff i en rekke næringsmidler i samsvar med vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1333/2008. Det forventes ikke at økningen av den øvre grenseverdien til 10 000 mg/kg for melkesjokolade vil 

ha noen avgjørende virkning på den samlede eksponeringen. 

9) Ettersom godkjenning av bruken av sitronsyre (E 330) i melkesjokolade i en mengde på 10 000 mg/kg krever en 

ajourføring av EU-listen som sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å innhente en 

uttalelse fra Myndigheten. 

10) Sitronsyre (E 330) bør derfor godkjennes til bruk i melkesjokolade i en mengde på 10 000 mg/kg. 

11) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

12) 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 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 28. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(4) Reports of the Scientific Committee for Food, Twenty-fifth series, 1991, p. 13 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-

com_scf_reports_25.pdf). 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post i næringsmiddelkategorien 05.1, «Kakao- og 

sjokoladeprodukter som omfattes av direktiv 2000/36/EF», etter posten for E 330: 

 «E 330 Sitronsyre 10 000  Bare melkesjokolade» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/355 

av 26. februar 2020 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

bruk av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) i flytende emulsjoner med vegetabilsk olje(*) 

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) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) allerede godkjent som 

tilsetningsstoff i næringsmiddelkategorien 02.2.2, «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i 

rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner» (med en øvre grenseverdi på 4 000 mg/kg), men bare for 

smørbart fett som definert i artikkel 115 i og vedlegg XV til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007(3) med et fettinnhold på 

41 % eller mindre, og for lignende smørbare produkter med et fettinnhold på under 10 %. Forordning (EØF) 

nr. 1234/2007 er senere blitt opphevet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(4). 

4) Det ble 27. mai 2017 inngitt en søknad om godkjenning av bruk av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) som emulgator i 

flytende emulsjoner med vegetabilsk olje med et fettinnhold på høyst 70 % for salg til sluttforbrukere. Søknaden ble 

deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene av Kommisjonen i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008. 

5) Polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) er en vann-i-olje-emulgator som kan danne svært stabile oljeemulsjoner med høyt 

vanninnhold. I undersøkelser som søkeren har utført, der effekten av ulike emulgatorer i produksjonen av flytende 

emulsjoner med vegetabilsk olje med redusert fettinnhold ble sammenlignet, viste polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) de 

beste resultatene både med hensyn til fysiske og organoleptiske egenskaper hos det ferdige produktet. Emulsjonen kan 

benyttes på samme måte som vegetabilske oljer ved tilberedning av kalde og varme retter. Emulsjonen har imidlertid et 

lavere fettinnhold (høyst 70 %) og derfor et lavere et lavere kaloriinnhold enn den vegetabilske oljen som benyttes til å 

framstille den. Mengden polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) som var nødvendig for å oppnå den ønskede tekniske 

funksjonen, var 4 000 mg/kg. 

6) Den 24. mars 2017 avgav Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en vitenskapelig 

uttalelse om den nye vurderingen av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476(5) og fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) 

på 25 mg polyglyserolpolyrisinoleat per kg kroppsvekt per dag. I betraktning av at den anslåtte eksponeringen ikke 

overstiger ADI, konkluderte Myndigheten med at polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) som tilsetningsstoff i 

næringsmidler ikke ville utgjøre en helserisiko dersom det brukes i samsvar med tillatt eller oppgitt bruk og 

bruksmengde.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2020 av 12. juni 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. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om særlige 

bestemmelser om visse landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning) (EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 

(5) EFSA Journal 2017;15(3):4743. 

2021/EØS/3/12 
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7) I søknaden anslo søkeren eksponeringen ved hjelp av den modellen for inntak av tilsetningsstoffer i næringsmidler(6) 

som er utarbeidet av Myndigheten. Anslagene som ble framlagt, viste at den ytterligere bruken av polyglyserol-

polyrisinoleat (E 476) med en grenseverdi på 4 000 mg/kg i flytende emulsjoner med vegetabilsk olje med et fettinnhold 

på høyst 70 % ikke utgjør noen trygghetsrisiko, ettersom den ikke ville medføre en samlet eksponering for stoffet som 

overskrider fastsatt ADI. 

8) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt når det ikke er sannsynlig at den aktuelle ajourføringen vil påvirke menneskers helse. 

9) Ettersom den utvidede bruken av polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) i næringsmiddelkategori 02.2.2 ikke utgjør en 

trygghetsrisiko, er en ajourføring av EU-listen nødvendig, men ettersom den sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers 

helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

10) Polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) bør derfor godkjennes til bruk som emulgator i flytende emulsjoner med vegetabilsk 

olje med et fettinnhold på høyst 70 % for salg til sluttforbrukere, i næringsmiddelkategorien 02.2.2, «Andre fett- og 

oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner». 

11) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

12) 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 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 26. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(6) https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal posten for polyglyserolpolyrisinoleat (E 476) i næringsmiddelkategori 02.2.2, «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som 

definert i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner», lyde: 

 «E 476 Polyglyserolpolyrisinoleat 4000  Bare smørbart fett som definert i artikkel 75 nr. 1 bokstav h) og artikkel 78 nr.1 bokstav f) samt i 

del VII og tillegg II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1308/2013(*), med et fettinnhold på høyst 

41 %, og lignende smørbare produkter med et fettinnhold på under 10 %; flytende emulsjoner med 

vegetabilsk olje med et fettinnhold på høyst 70 % for salg til sluttforbrukere 

  

(*) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 67.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/356 

av 4. mars 2020 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

bruk av polysorbater (E 432–436) i karbondioksidholdige drikker(*) 

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) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er polyoksyetylensorbitantristearat (polysorbat 65) (E 436) i 

dag godkjent som tilsetningsstoff i gruppen «polysorbater» (E 432–436) for bruk i en rekke ulike næringsmidler, med en 

øvre grenseverdi på mellom 500 og 10 000 mg/kg, og quantum satis i kosttilskudd. 

4) Den 4. juli 2018 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av polysorbat 65 (E 436) som skumdempende middel 

i forskjellige typer drikker. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Det framgår av søknaden at det ved den foreslåtte bruken av polysorbat 65 (E 436) kreves en øvre grenseverdi på 

10 mg/kg for å begrense og hemme skumdanning ved framstillingen av kullsyreholdige drikker, ved at det dannes et lag 

rundt boblene, og at større bobler stabiliseres, slik at de ikke flyter sammen og sprekker. Søknaden viser at 

begrensningen av skumdanning er nødvendig for å kunne betjene produksjonsutstyret på en effektiv måte, redusere 

produktsvinn, opprettholde en sikker arbeidsplass og holde anleggene rene og hygieniske. 

6) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen innhente en uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i nærings-

midler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når det ikke er sannsynlig at den aktuelle ajourføringen vil 

påvirke menneskers helse. 

7) Sikkerheten ved polysorbater (E 432–436) brukt som tilsetningsstoff i næringsmidler ble vurdert på nytt av 

Myndigheten i 2015(3). Myndigheten konkluderte med at eksponeringsanslagene ikke overskred det akseptable daglige 

inntaket (ADI) på 25 mg per kg kroppsvekt per dag i det detaljerte, ikke-varemerkelojale scenarioet for alle 

aldersgrupper, verken ved det gjennomsnittlige eller det høye eksponeringsnivået, selv om det høyeste nivået var svært 

nær ADI for småbarn. Myndigheten påpekte at det var behov for mer informasjon for å redusere usikkerheten ved det 

detaljerte scenarioet for eksponeringsvurdering som var benyttet, ettersom det for tre næringsmiddelkategorier ikke var 

innhentet noen rapportert bruk, og ettersom andre kilder til eksponering for polysorbater via kosten ikke kunne tas i 

betraktning i uttalelsen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2020 av 12. juni 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. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2015;13(7):4 152. 

2021/EØS/3/13 
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8) I søknaden anslo søkeren eksponeringen ved hjelp av den modellen for inntak av tilsetningsstoffer i næringsmidler(4) 

som er utarbeidet av Myndigheten. Anslagene som ble framlagt, viste at den ytterligere eksponeringen som følge av den 

ønskede utvidelsen av bruken, er ubetydelig (under 1 % av ADI). 

9) Den utvidede bruken av polysorbat 65 (E 436) ved en øvre grenseverdi på 10 mg/kg i næringsmiddelkategoriene 14.1.4, 

«Aromatiserte drikker», 14.2.3, «Eplesider og pæresider», 14.2.4, «Fruktvin og made wine», og 14.2.8, «Andre 

alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker 

med et alkoholinnhold på under 15 %» i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 krever en ajourføring av 

EU-listen som sannsynligvis ikke vil ha noen virkning på menneskers helse, ettersom dens innvirkning på den samlende 

eksponeringen for polysorbater (E 432-436) er ubetydelig. Det er derfor ikke nødvendig å innhente uttalelse fra 

Myndigheten. 

10) Av konsekvenshensyn er det hensiktsmessig å behandle den omsøkte bruken av polysorbat 65 (E 436) ved å tillate 

gruppen polysorbater (E 432–436) i vedkommende næringsmiddelkategorier. 

11) Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruk av polysorbater (E 432-436) ved en øvre grenseverdi på 10 mg/kg i 

næringsmiddelkategoriene 14.1.4, «Aromatiserte drikker», 14.2.3, «Eplesider og pæresider», 14.2.4, «Fruktvin og made 

wine», og 14.2.8, «Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie 

drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %». 

12) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

13) 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 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 4. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(4) https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I næringsmiddelkategori 14.1.4, «Aromatiserte drikker», innsettes følgende post for polysorbater (E 432–436) etter posten for soyabønnehemicellulose (E 426): 

 «E 432–436 Polysorbater 10 (1) Bare karbondioksidholdige drikker» 

2) I næringsmiddelkategori 14.2.3, «Eplesider og pæresider», innsettes følgende post for polysorbater (E 432–436) etter posten for propylenglykolalginat (E 405): 

 «E 432–436 Polysorbater 10 (1) Bare karbondioksidholdige drikker» 

3) I næringsmiddelkategori 14.2.4, «Fruktvin og made wine», innsettes følgende post for polysorbater (E 432–436) etter posten for metavinsyre (E 353): 

 «E 432–436 Polysorbater 10 (1) Bare karbondioksidholdige drikker» 

4) I næringsmiddelkategori 14.2.8, «Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 

15 %», innsettes følgende post for polysorbater (E 432–436) etter posten for propylenglykolalginat (E 405): 

 «E 432–436 Polysorbater 10 (1) Bare karbondioksidholdige drikker» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1102 

av 27. juni 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å  

tilpasse vedlegg I og IV(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig artikkel 29 

nr. 4 og artikkel 31 nr. 1 og 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En produsent av en isomerblanding av 2-(3,4-dimetylpyrazol-1-yl)-ravsyre og 2-(4,5-dimetylpyrazol-1-yl)-ravsyre 

(«DMPSA») har via de tsjekkiske myndighetene sendt Kommisjonen en anmodning om å føre opp DMPSA som ny post 

i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003. DMPSA er en nitrifikasjonshemmer som ved bruk sammen med 

nitrogenholdig mineralgjødsel reduserer risikoen for nitrogentap i form av N2O-utslipp, noe som gir høyere 

nitrogeneffektivitet i gjødsel som inneholder DMPSA. 

2) DMPSA oppfyller kravene fastsatt i artikkel 14 i forordning (EF) nr. 2003/2003. Det bør derfor føres opp på listen over 

gjødseltyper i vedlegg I til den forordningen. 

3) I henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 skal det kontrolleres at EF-gjødsel er i samsvar med de prøvetakings- og 

analysemetodene som er beskrevet i forordningens vedlegg IV. Oppføring av DMPSA i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 2003/2003 krever at det tilføyes en analysemetode som skal brukes ved offentlig kontroll av denne gjødseltypen, i 

vedlegg IV til forordningen. 

4) Videre bør metode 1 for tillaging av analyseprøven videreutvikles ved å inkludere ytterligere europeiske standarder for 

prøvetaking generelt og for prøvetaking av statiske hauger. Dessuten er nåværende metode 9 for mikronæringsstoffer i 

en konsentrasjon på 10 % eller mindre og metode 10 for mikronæringsstoffer i en konsentrasjon på over 10 % i vedlegg 

IV ikke internasjonalt anerkjent og bør erstattes med europeiske standarder som nylig er utarbeidet av Den europeiske 

standardiseringsorganisasjon. 

5) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i forordning (EF) 

nr. 2003/2003. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg IV endres 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 28.6.2019, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I tabell F.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 skal ny rad 5 lyde: 

«5 Isomerblanding av 2-(3,4-dimetylpyrazol-1-yl)-ravsyre og 2-

(4,5-dimetylpyrazol-1-yl)-ravsyre (DMPSA) 

EF-nr. 940-877-5 

Minimum: 0,8 

Maksimum: 1,6» 
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VEDLEGG II 

I avsnitt B i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1) Metode 1 skal lyde: 

«Metode 1 

Tillaging av prøver og prøvetaking 

Metode 1.1 

Prøvetaking med sikte på analyse 

EN 1482-1: Gjødsel og kalkingsmidler – Prøvetaking og tillaging av prøver – Del 1: Prøvetaking 

Metode 1.2 

Tillaging av analyseprøve 

EN 1482-2: Gjødsel og kalkingsmidler – Prøvetaking og tillaging av prøver – Del 2: Tillaging av prøver 

Metode 1.3 

Prøvetaking av statiske hauger med sikte på analyse 

EN 1482-3: Gjødsel og kalkingsmidler – Prøvetaking og tillaging av prøver – Del 3: Prøvetaking av statiske hauger» 

2) Metode 9 skal lyde: 

«Metode 9 

Mikronæringsstoffer i en konsentrasjon på 10 % eller mindre 

Metode 9.1 

Uttrekking av mikronæringsstoffer i gjødsel ved hjelp av kongevann 

EN 16964: Gjødsel – Uttrekking av mikronæringsstoffer i gjødsel ved hjelp av kongevann 

Denne analysemetoden er ringtestet. 

Metode 9.2 

Uttrekking av vannløselige mikronæringsstoffer i gjødsel og fjerning av organiske forbindelser i gjødselekstrakter 

EN 16962: Gjødsel – Uttrekking av vannløselige mikronæringsstoffer i gjødsel og fjerning av organiske forbindelser i 

gjødselekstrakter 

Denne analysemetoden er ringtestet. 

Metode 9.3 

Bestemmelse av kobolt, kobber, jern, mangan og sink ved hjelp av flammeatomabsorpsjonsspektrometri (FAAS) 

EN 16965: Gjødsel – Bestemmelse av kobolt, kobber, jern, mangan og sink ved hjelp av flammeatomabsorpsjons-

spektrometri (FAAS) 

Denne analysemetoden er ringtestet. 

Metode 9.4 

Bestemmelse av bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og sink ved hjelp av ICP-AES 

EN 16963: Gjødsel – Bestemmelse av bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og sink ved hjelp av ICP-AES 

Denne analysemetoden er ringtestet.  
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Metode 9.5 

Bestemmelse av bor ved bruk av spektrometri med azometin-H 

EN 17041: Gjødsel – Bestemmelse av bor i konsentrasjoner ≤ 10 % ved bruk av spektrometri med azometin-H 

Denne analysemetoden er ringtestet. 

Metode 9.6 

Bestemmelse av molybden ved hjelp av spektrometri av et kompleks med ammoniumtiocyanat 

EN 17043: Gjødsel – Bestemmelse av molybden i konsentrasjoner ≤ 10 % ved hjelp av spektrometri av et kompleks med 

ammoniumtiocyanat 

Denne analysemetoden er ringtestet.» 

3) Metode 10 skal lyde: 

«Metode 10 

Mikronæringsstoffer i en konsentrasjon på over 10 % 

Metode 10.1 

Uttrekking av mikronæringsstoffer i gjødsel ved hjelp av kongevann 

EN 16964: Gjødsel – Uttrekking av mikronæringsstoffer i gjødsel ved hjelp av kongevann 

Denne analysemetoden er ringtestet. 

Metode 10.2 

Uttrekking av vannløselige mikronæringsstoffer i gjødsel og fjerning av organiske forbindelser i gjødselekstrakter 

EN 16962: Gjødsel – Uttrekking av vannløselige mikronæringsstoffer i gjødsel og fjerning av organiske forbindelser i 

gjødselekstrakter 

Denne analysemetoden er ringtestet. 

Metode 10.3 

Bestemmelse av kobolt, kobber, jern, mangan og sink ved hjelp av flammeatomabsorpsjonsspektrometri (FAAS) 

EN 16965: Gjødsel – Bestemmelse av kobolt, kobber, jern, mangan og sink ved hjelp av flammeatomabsorpsjons-

spektrometri (FAAS) 

Denne analysemetoden er ringtestet. 

Metode 10.4 

Bestemmelse av bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og sink ved hjelp av ICP-AES 

EN 16963: Gjødsel – Bestemmelse av bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og sink ved hjelp av ICP-AES 

Denne analysemetoden er ringtestet. 

Metode 10.5 

Bestemmelse av bor ved hjelp av acidimetrisk titrering 

EN 17042: Gjødsel – Bestemmelse av bor i konsentrasjoner > 10 % ved hjelp av acidimetrisk titrering 

Denne analysemetoden er ikke ringtestet. 
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Metode 10.6 

Bestemmelse av molybden ved hjelp av en gravimetrisk metode med 8-hydroksykinolin 

CEN/TS 17060: Fertilizers — Determination of molybdenum in concentration > 10 % using gravimetric method with  

8-hydroxyquinoline 

Denne analysemetoden er ikke ringtestet.» 

4) Under metode 12 tilføyes metode 12.8: 

«Metode 12.8 

Bestemmelse av DMPSA 

EN 17090: Gjødsel – Bestemmelse av nitrifikasjonshemmer DMPSA i gjødsel – Metode med HPLC 

Denne analysemetoden er ringtestet.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/360 

av 17. desember 2019 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i platinerte 

platinaelektroder som brukes til visse målinger av konduktivitet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder de farlige stoffene som er oppført i vedlegg II til direktivet. Begrensningen gjelder ikke visse unntatte 

bruksområder som er spesifikke for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter, og som er oppført i 

vedlegg IV til direktivet. 

2) Kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU, er oppført i vedlegg I til direktivet. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. 

4) Ved delegert kommisjonsdirektiv 2014/73/EU(2) ble det gitt unntak for bruk av bly i platinerte platinaelektroder som 

brukes til måling av konduktivitet, på visse vilkår («unntaket»), ved å føre opp de relevante bruksområdene i vedlegg IV 

til direktiv 2011/65/EU. Unntaket skulle utløpe 31. desember 2018, i samsvar med artikkel 5 nr. 2 tredje ledd i 

direktivet. 

5) Kommisjonen mottok 30. juni 2017 en søknad om fornyelse av unntaket («fornyelsessøknaden»), som var innenfor 

fristen fastsatt i artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2011/65/EU. I henhold til nevnte bestemmelse skal unntaket fortsette å gjelde 

til det er truffet en beslutning om fornyelsessøknaden. 

6) Vurderingen av søknaden om fornyelse omfattet samråd med berørte parter i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i direktiv 

2011/65/EU. 

7) Blyholdige platinerte platinaelektroder brukes i spesialinstrumenter for måling som må ha visse måleegenskaper som 

bredt måleområde, høy grad av nøyaktighet eller høy grad av pålitelighet ved høy konsentrasjon av syre og base. 

8) På grunn av mangelen på pålitelige alternativer er det for disse bruksområdene ikke vitenskapelig og teknisk 

gjennomførbart å erstatte eller fjerne bly i visse måleinstrumenter. Fornyelsen av unntaket er forenlig med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3) og svekker dermed ikke det helse- og miljøvernet som 

sikres ved den. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 109, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) Delegert kommisjonsdirektiv 2014/73/EU av 13. mars 2014 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i platinerte platinaelektroder som brukes til måling 

av konduktivitet (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 80). 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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9) Unntaket bør derfor fornyes. 

10) Unntaket bør fornyes for den maksimale gyldighetstiden på sju år, fram til 31. desember 2025, i samsvar med artikkel 4 

nr. 3 og artikkel 5 nr. 2 tredje ledd i direktiv 2011/65/EU. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne 

et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

11) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2021 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2021. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nr. 37 lyde: 

«37. Bly i platinerte platinaelektroder som brukes til måling av konduktivitet, og der minst ett av følgende vilkår 

er oppfylt: 

a) måling av konduktivitet i et bredt måleområde som omfatter mer enn én størrelsesorden (f.eks. mellom 

0,1 mS/m og 5 mS/m), til bruk på laboratorier i forbindelse med ukjente konsentrasjoner, 

b) målinger av løsninger der det kreves en nøyaktighet på +/– 1 % av prøveområdet, og der det kreves at 

elektroden har høy korrosjonsbestandighet for noe av det følgende: 

i. løsninger med en surhetsgrad på < pH 1, 

ii. løsninger med en alkalitet på < pH 13, 

iii. etsende løsninger som inneholder halogengass, 

c) målinger av konduktivitet over 100 mS/m som må utføres med bærbare instrumenter. 

 Utløper 31. desember 2025.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/361 

av 17. desember 2019 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for seksverdig krom som 

antikorrosjonsmiddel i karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder de farlige stoffene som er oppført i vedlegg II til direktivet. Begrensningen gjelder ikke for bruksområdene 

oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) Kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU, er oppført i vedlegg I til direktivet. 

3) Seksverdig krom er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. 

4) Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU inneholder et unntak fra begrensningen på bruk av seksverdig krom som anti-

korrosjonsmiddel i karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap på høyst 0,75 vektprosent i kjølemiddelet 

(«unntaket»). Unntaket for kategori 1–7 og 10 skulle utløpe 21. juli 2016, i samsvar med artikkel 5 nr. 2 tredje ledd i 

nevnte direktiv. 

5) Kommisjonen mottok 20. januar 2015 en søknad om fornyelse av unntaket («fornyelsessøknaden»), som var innenfor 

fristen fastsatt i artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2011/65/EU. I henhold til nevnte bestemmelse skal unntaket fortsette å gjelde 

til det er truffet en beslutning om fornyelsessøknaden. 

6) Vurderingen av søknaden om fornyelse omfattet samråd med berørte parter i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i direktiv 

2011/65/EU. Vurderingen tok hensyn til Kommisjonens beslutninger om tillatelser til å bringe i omsetning for bruk 

og/eller om tillatelser til bruk av stoffer oppført i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006(2), og konkluderte med 

at det gjeldende unntaket for kategori 1–7 og 10 skal inndeles i to underpunkter med en ordlyd som tydelig gjenspeiler 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen når det gjelder alternativer til seksverdig krom, som avhenger av typen 

bruksområde. 

7) Seksverdig krom (Cr(VI)) fungerer som et antikorrosjonsmiddel i karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap. Det 

brukes som belegg på den innvendige overflaten av stålrørene for å beskytte rørene mot kjølemiddelet, som inneholder 

etsende ammoniakk.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 112, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) Sammendrag av Europakommisjonens beslutninger om tillatelser til å bringe i omsetning for bruk og/eller om tillatelser til bruk av stoffer 

oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT C 48 av 15.2.2017, s. 9). 
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8) Når det gjelder bruksområder med inngangseffekt ≥ 75 W og systemer som i sin helhet fungerer med ikke-elektriske 

varmeanlegg (tilsvarende bruksområder med høy fordampingstemperatur), som omfattes av nåværende unntak, er det 

fra et vitenskapelig og teknisk synspunkt fremdeles ikke praktisk mulig å erstatte eller fjerne seksverdig krom på grunn 

av manglende pålitelige alternativer. Et unntak for disse bruksområdene er forenlig med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3) og svekker dermed ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved den. 

9) Søknaden om fornyelse bør derfor innvilges for bruksområder med høy fordampingstemperatur fram til 21. juli 2021, i 

samsvar med artikkel 4 nr. 3 og artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Med tanke på resultatene av det 

pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning 

på innovasjonen. 

10) Når det gjelder bruksområder med inngangseffekt < 75 W (tilsvarende lav fordampingstemperatur) som for tiden 

omfattes av unntaket, er vilkårene for fornyelse som angis i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2011/65/EU, ikke lenger oppfylt, 

og fornyelsessøknaden bør derfor avslås. I samsvar med artikkel 5 nr. 6 i det direktivet bør unntaket for disse 

bruksområdene utløpe 12 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for dette direktivet. 

11) For kategori 8, 9 og 11 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i artikkel 5  

nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til juridisk klarhet bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til 

direktivet. 

12) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2021 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2021. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Artikkel 4 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU skal nr. 9 lyde: 

«9 Seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i 

karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap, 

høyst 0,75 vektprosent i kjølemiddelet 

Gjelder for kategori 8, 9 og 11 og utløper 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk og industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i 

kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontroll-

instrumenter i kategori 9 og for kategori 11. 

9.a.I Opptil 0,75 vektprosent seksverdig krom brukt 

som antikorrosjonsmiddel i kjølemiddelet for 

karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap 

(herunder minibarer) konstruert for helt eller 

delvis å fungere med et elektrisk varmeanlegg 

med gjennomsnittlig utnyttet inngangseffekt < 

75 W ved konstante driftsforhold 

Gjelder for kategori 1–7 og 10 og utløper 5. mars 2021. 

9.a.II Opptil 0,75 vektprosent seksverdig krom brukt 

som antikorrosjonsmiddel i kjølemiddelet for 

karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap 

— konstruert for helt eller delvis å fungere 

med et elektrisk varmeanlegg med en 

gjennomsnittlig utnyttet inngangseffekt 

≥ 75 W ved konstante driftsforhold, 

— konstruert for helt å fungere med et ikke-

elektrisk varmeanlegg. 

Gjelder for kategori 1–7 og 10 og utløper 21. juli 2021.» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/364 

av 17. desember 2019 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kadmium i visse 

strålingstolerante videokamerarør(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder de farlige stoffene som er oppført i vedlegg II til direktivet. Begrensningen gjelder ikke visse unntatte 

bruksområder som er spesifikke for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter, og som er oppført i 

vedlegg IV til direktivet. 

2) Kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU, er oppført i vedlegg I til direktivet. 

3) Kadmium er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. 

4) Kommisjonen mottok 3. desember 2015 en søknad i henhold til artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2011/65/EU om oppføring av 

et unntak i vedlegg IV til nevnte direktiv for bruk av kadmium i visse strålingstolerante videokamerarør («unntaket det 

søkes om»). 

5) Vurderingen av søknaden omfattet samråd med berørte parter i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i direktiv 2011/65/EU. 

6) Kadmium i videokamerarør er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende strålingstoleranse og optisk ytelse i 

videokameraer som brukes i miljøer med høy strålingseksponering, som kjernekraftverk og anlegg for reprosessering av 

atomavfall. 

7) For tiden er det ingen kadmiumfrie alternativer med den påkrevde kombinasjonen av optisk ytelse og tilstrekkelig 

strålingsbestandighet tilgjengelig på markedet. 

8) På grunn av mangelen på alternativer er det for visse videokamerarør ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å 

erstatte eller fjerne kadmium. Unntaket er forenlig med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2) og 

svekker dermed ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved den. 

9) Unntaket det søkes om, bør derfor innvilges ved at de bruksområdene for elektrisk og elektronisk utstyr i kategori 9 som 

omfattes av unntaket, føres opp i vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU. 

10) Unntaket det søkes om, bør innvilges for en gyldighetstid på sju år, regnet fra 5. mars 2020, i samsvar med artikkel 5  

nr. 2 første ledd i direktiv 2011/65/EU. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig 

alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

11) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 122, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 31. august 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. september 2020. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nytt nr. 44 lyde: 

«44. Kadmium i strålingstolerante videokamerarør konstruert for kameraer med en senteroppløsning på mer enn 

450 TV-linjer til bruk i miljøer med eksponering for ioniserende stråling på mer enn 100 Gy per time og en 

samlet dose på over 100 kGy. 

 Gjelder for kategori 9. Utløper 31. mars 2027.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/365 

av 17. desember 2019 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddematerialer og 

overflatebehandling på termineringer brukt i visse håndholdte forbrenningsmotorer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder de farlige stoffene som er oppført i vedlegg II til direktivet. Begrensningen gjelder ikke for bruksområdene 

oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) Kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU, er oppført i vedlegg I til direktivet. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. 

4) Ved delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2014/72/EU(2) ble det gitt unntak for bruk av bly i loddemateriale og 

overflatebehandling på termineringer på elektriske og elektroniske komponenter og overflatebehandling på kretskort 

som brukes i tenningsmoduler og andre elektriske og elektroniske motorstyringssystemer, som av tekniske årsaker må 

monteres direkte på eller i veivhuset eller sylinderen på håndholdte forbrenningsmotorer (klasse SH:1, SH:2, SH:3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(3)) («unntaket»), ved å føre opp disse bruksområdene i vedlegg III til 

direktiv 2011/65/EU. Unntaket skulle utløpe 31. desember 2018 for kategori 1–7 og 10, i samsvar med artikkel 5 nr. 2 

annet ledd i direktivet. 

5) Kommisjonen mottok 30. juni 2017 en søknad om fornyelse av unntaket for kategori 6 og 11 («fornyelsessøknaden»), 

som var innenfor fristen fastsatt i artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2011/65/EU. I henhold til nevnte bestemmelse skal unntaket 

fortsette å gjelde til det er truffet en beslutning om fornyelsessøknaden. 

6) Vurderingen av søknaden om fornyelse omfattet samråd med berørte parter i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i direktiv 

2011/65/EU.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 125, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) Delegert kommisjonsdirektiv 2014/72/EU av 13. mars 2014 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddemateriale og overflatebehandling på 

termineringer på elektriske og elektroniske komponenter og overflatebehandling på kretskort som brukes i tenningsmoduler og andre 

elektriske og elektroniske motorstyringssystemer (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 78). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998, 

s. 1). Direktiv 97/68/EF ble opphevet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til 

utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF (EUT L 252 av 

16.9.2016, s. 53). 
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7) Det er vanlig å bruke bly som legeringselement i loddemateriale for å kontrollere smeltepunktet. Alternative materialer 

som er ment å erstatte stoffet som er underlagt begrensning, er blitt testet med vellykket resultat. Det er imidlertid behov 

for ytterligere tid for å få bekreftet de blyfrie produktenes pålitelighet. 

8) Det finnes for tiden ingen blyfrie alternativer på markedet som gir tilstrekkelig pålitelighet for bruksområdene som 

omfattes av dette unntaket. 

9) På grunn av mangelen på pålitelige alternativer er det for visse håndholdte forbrenningsmotorer for tiden ikke 

vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte eller fjerne bly. Unntaket bør derfor fornyes. Fornyelsen av unntaket 

er forenlig med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4) og svekker dermed ikke det helse- og 

miljøvernet som sikres ved den. 

10) Unntaket bør fornyes til 31. mars 2022 for kategori 1–7, 10 og 11, i samsvar med artikkel 4 nr. 3 og artikkel 5 nr. 2 

første ledd i direktiv 2011/65/EU. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er 

det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

11) For kategori 8 og 9 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i artikkel 5 nr. 2 

annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til juridisk klarhet bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til direktivet. 

12) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2021 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2021. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Artikkel 4 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU skal nr. 41 lyde: 

«41 Bly i loddemateriale og overflatebehandling på 

termineringer på elektriske og elektroniske 

komponenter og overflatebehandling på kretskort 

som brukes i tenningsmoduler og andre elektriske 

og elektroniske motorstyringssystemer, som av 

tekniske årsaker må monteres direkte på eller i 

veivhuset eller sylinderen på håndholdte 

forbrenningsmotorer (klasse SH:1, SH:2, SH:3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(*)) 

Gjelder for alle kategorier og utløper 

— 31. mars 2022 for kategori 1–7, 10 og 11, 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i 

kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter i kategori 9. 

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998, 

s. 1).» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/366 

av 17. desember 2019 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg IV til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid som brukes i visse 

typer medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for analyse av blod og andre kroppsvæsker og kroppsgasser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i 

omsetning, ikke inneholder de farlige stoffene som er oppført i vedlegg II til direktivet. Begrensningen gjelder ikke 

visse unntatte bruksområder som er spesifikke for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter, og som er 

oppført i vedlegg IV til direktivet. 

2) Kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU, er oppført i vedlegg I til direktivet. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. 

4) Ved delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/573(2) ble det gitt unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i 

polyvinylklorid (PVC) brukt som basismateriale i amperometriske, potensiometriske og konduktometriske 

elektrokjemiske sensorer som brukes i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for analyse av blod og andre 

kroppsvæsker og kroppsgasser («unntaket»), ved å føre opp dette bruksområdet i vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU. 

Unntaket skulle utløpe 31. desember 2018, i samsvar med artikkel 5 nr. 2 tredje ledd i direktivet. 

5) Kommisjonen mottok 25. mai 2017 en søknad om fornyelse av unntaket («fornyelsessøknaden»), som var innenfor 

fristen fastsatt i artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2011/65/EU. I henhold til nevnte bestemmelse skal unntaket fortsette å gjelde 

til det er truffet en beslutning om fornyelsessøknaden. 

6) Vurderingen av søknaden om fornyelse omfattet samråd med berørte parter i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i direktiv 

2011/65/EU. 

7) Bly i PVC-sensorkort i det aktuelle medisinske utstyret til in vitro-diagnostikk (blodanalysatorer) bedrer sensorytelsen, 

noe som er nødvendig for at utstyret skal oppnå den optimale analysepåliteligheten som angis i produktbeskrivelsen, og 

følgelig oppfylle kravene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF(3). 

8) Selv om det finnes blyfri teknologi til bestemte analysatorer fra andre produsenter på markedet, er det behov for mer tid 

for å teste påliteligheten til alternativene til det spesifikke bruksområdet som den aktuelle søknaden om fornyelse 

gjelder.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 129, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/573 av 30. januar 2015 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg 

IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i sensorer av polyvinylklorid som brukes i medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk (EUT L 94 av 10.4.2015, s. 4). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EUT L 331 av 7.12.1998, 

s. 1). 
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9) Dersom unntaket oppheves, forventes det at i alt 157 kg mindre bly bringes i omsetning i Unionen. Dette vil imidlertid 

samtidig innebære at hele diagnostikkapparatet må byttes ut, noe som forventes å generere 112 000 kg avfall fra 

elektrisk og elektronisk utstyr før tiden. Dessuten vil det innebære betydelige sosioøkonomiske virkninger for de 

helsetjenesteyterne som bruker utstyret. 

10) Unntaket svekker ikke det miljø- og helsevernet som europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4) gir. På 

bakgrunn av prosessen for begrensning av bly i PVC som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør unntaket 

tildeles for en kort gyldighetstid på to år for å sikre fullstendig samsvar med nevnte forordning når begrensnings-

prosessen er avsluttet. 

11) Unntaket bør derfor fornyes. 

12) Unntaket gjelder elektrisk og elektronisk utstyr i kategori 8 som omfattes av direktiv 2011/65/EU, og bør fornyes for to 

år regnet fra 5. mars 2020 i samsvar med artikkel 5 nr. 2 tredje ledd i direktiv 2011/65/EU. Med tanke på resultatene av 

det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ 

innvirkning på innovasjonen. 

13) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2021 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2021. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU skal nr. 41 lyde: 

«41. Bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) brukt som basismateriale i amperometriske, 

potensiometriske og konduktometriske elektrokjemiske sensorer som brukes i medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk for analyse av blod og andre kroppsvæsker og kroppsgasser. 

 Utløper 31. mars 2022.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2094 

av 29. november 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene benfluralin, dimoksystrobin, fluazinam, flutolanil, 

mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamyl og pyraklostrobin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oksamyl og pyraklo-

strobin ble forlenget til 31. januar 2020 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796(3). 

3) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene benfluralin, fluazinam, flutolanil og mepikvat ble forlenget til  

29. februar 2020 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168(4). 

4) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av de nevnte stoffene i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(5). 

5) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av de nevnte aktive stoffene vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Godkjennings-

periodene bør derfor forlenges. 

6) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen, i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordningen ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før denne forordningen trådte i 

kraft, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, avhengig av 

hvilken dato som faller sist. I tilfeller der Kommisjonen skal vedta en forordning om fornyelse av godkjenningen av et 

aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordningen, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

en tidligst mulig anvendelsesdato. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 9.12.2019, s. 102, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2020 av  

12. juni 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av 20. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, klorpyri-

fosmetyl, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksystrobin, fenoksaprop-p, fenpropidin, lenacil, 

mankozeb, mekoprop-p, metiram, nikosulfuron, oksamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproksyfen og tritosulfuron (EUT L 294 av 

21.11.2018, s. 15). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168 av 31. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, 

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, 

benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpyroksimat, 

fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, 

metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, 

spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, 

Trichoderma harzianum, triklopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum og ziram (EUT L 33 av 5.2.2019, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

8) 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) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 29. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 57 om mekoprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2021». 

2) I rad 81 om pyraklostrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2021». 

3) I rad 114 om mankozeb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2021». 

4) I rad 115 om metiram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2021». 

5) I rad 116 om oksamyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2021». 

6) I rad 128 om dimoksystrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2021». 

7) I rad 187 om flutolanil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «28. februar 2021». 

8) I rad 188 om benfluralin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «28. februar 2021». 

9) I rad 189 om fluazinam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «28. februar 2021». 

10) I rad 191 om mepikvat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «28. februar 2021». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/23 

av 13. januar 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet tiakloprid i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tiakloprid ble ved kommisjonsdirektiv 2004/99/EF(2) oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet tiakloprid, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 30. april 2020. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av tiakloprid i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 14.1.2020, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2004/99/EF av 1. oktober 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av acetamiprid og 

tiakloprid som aktive stoffer (EUT L 309 av 6.10.2004, s. 6). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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6) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende 

medlemsstat og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommi-

sjonen tirsdag 31. oktober 2017. 

7) Myndigheten har gjort den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig for allmennheten. Myndigheten har også oversendt 

vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og innledet en offentlig høring om 

den. Myndigheten har oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. 

8) Myndigheten meddelte Kommisjonen 22. januar 2019 konklusjonen sin(6) om hvorvidt tiakloprid kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) Myndigheten var svært bekymret for at grunnvann kan bli kontaminert med metabolitter av tiakloprid. Det er ventet at 

særlig metabolittene M30, M34 og M46 vil overstige parameterverdien for drikkevann på 0,1 μg/l i alle relevante 

scenarioer for alle foreslåtte bruksområder for tiakloprid. Disse metabolittene antas i prinsippet å gi grunn til bekymring 

ettersom det ikke kan utelukkes at de har de samme kreftframkallende egenskapene som morstoffet tiakloprid, som i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008(7) er klassifisert som kreftframkallende i kategori 2. Derfor kan det for 

tiden ikke fastslås at forekomsten av metabolitter av tiakloprid i grunnvann ikke vil føre til uakseptable virkninger for 

grunnvannet og skadelige virkninger for menneskers helse. Myndigheten konkluderte også med at vurderingen av 

risikoen for akvatiske organismer, bier og landplanter utenfor målgruppen ikke kunne fullføres på grunnlag av de 

tilgjengelige opplysningene i dokumentasjonen. 

10) Tiakloprid er i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 også klassifisert som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. 

Søkeren la fram opplysninger som skulle vise at menneskers eksponering for tiakloprid kan anses som ubetydelig. 

Myndigheten la fram resultatet av vurderingen av de opplysningene i konklusjonen sin. Ut fra de betenkelighetene som 

nevnes i betraktning 9, er en konklusjon om hvorvidt menneskers eksponering er ubetydelig med henblikk på nr. 3.6.4 i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, ikke nødvendig for å avgjøre om godkjenningen av tiakloprid kan fornyes. 

11) På bakgrunn av disse betenkelighetene er det heller ikke mulig å gi en godkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

12) Kommisjonen har oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon. Videre har 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 oppfordret 

søkeren til å framlegge kommentarer til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren framla sine merknader, som er blitt 

grundig gjennomgått. 

13) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene som knytter 

seg til det aktive stoffet. 

14) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Godkjenningen av det aktive stoffet 

tiakloprid bør derfor ikke fornyes i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. 

15) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

16) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder tiakloprid.  

  

(6) EFSA Journal (2019). «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiacloprid». EFSA Journal 

2019;17(3):5595. doi: 10.2903/j.efsa.2019.5595. 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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17) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder tiakloprid, bør ikke overstige 12 måneder. 

18) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168(8) ble godkjenningsperioden for tiakloprid forlenget til 

30. april 2020 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en beslutning 

om at godkjenningen ikke kan fornyes, er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordningen få anvendelse 

så snart som mulig. 

19) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av tiakloprid i henhold til artikkel 7 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

20) 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 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet tiakloprid fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 92 om tiakloprid. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 3. august 2020 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder tiakloprid som aktivt 

stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal 

utløpe innen 3. februar 2021. 

  

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168 av 31. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, 

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, 

benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpyroksimat, 

fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, 

metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, 

spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, 

Trichoderma harzianum, triklopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum og ziram (EUT L 33 av 5.2.2019, s. 1). 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/29 

av 14. januar 2020 

om avslag på godkjenning av tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera som basisstoff i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 30. juni 2017 mottok Kommisjonen en søknad fra Biomolécules et Biotechnologies Végétales (BBV) EA2106 og 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera som 

basisstoff. Søknaden var ledsaget av de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») om vitenskapelig bistand. 

Myndigheten framla en teknisk rapport om tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera for Kommisjonen 2. mai 2018(2). 

Kommisjonen framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordningen om avslag på godkjenning av 

tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. juni 2019 og 

ferdigstilte dem til komiteens møte 22. oktober 2019. 

3) Dokumentasjonen framlagt av søkeren viser ikke at tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera oppfyller kriteriene for et 

næringsmiddel som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

4) Det ble uttrykt spesifikke betenkeligheter med hensyn til tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera i Myndighetens tekniske 

rapport. Det forelå ingen toksikologisk vurdering av tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera brukt som plantevernmiddel, 

heller ikke med tanke på beskyttelse av barn. Dette gjelder vurderingen av den ikke-kostrelaterte eksponeringsrisikoen, 

særlig for forbipasserende og fastboende. Det var heller ikke framlagt tilstrekkelig informasjon til at det kunne utføres 

en miljørisikovurdering av stoffet. 

5) Ingen relevant vurdering utført i samsvar med annet unionsregelverk som nevnt i artikkel 23 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 var tilgjengelig. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 15.1.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2020 av 12. juni 2020 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. «Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for Vitis vinifera cane tannins for use in plant protection as protectant and repellent.» 

EFSA supporting publication 2018:EN-1414. 46 pp. doi: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1414. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

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

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

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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6) Kommisjonen oppfordret søkerne til å framlegge kommentarer til Myndighetens tekniske rapport og til utkastet til 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Søkerne framla ingen kommentarer. 

7) Som fastslått i Kommisjonens sammenfattende rapport er det derfor ikke bevist at kravene i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

8) Denne forordningen er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av tanniner fra årsskudd på Vitis 

vinifera som basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) 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 

Tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera godkjennes ikke som basisstoff. 

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 14. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2102 

av 27. november 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til offentliggjøring av opplysninger 

som brukes i beregningen av justeringen for den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 56, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981(2) er delegert forordning (EU) 2015/35(3) blitt endret for å innføre 

ytterligere prinsipper om utsatt skatt for å sikre like konkurransevilkår i Unionen. Visse maler fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452(4) bør tilpasses for å ta hensyn til disse endringene. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 bør derfor endres. 

3) Endringene i delegert forordning (EU) 2015/35, som innfører krav om offentliggjøring av opplysninger som benyttes i 

beregningen av justeringen for den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter, får anvendelse fra 1. januar 2020. 

Endringene fastsatt i denne forordningen gjøres for å innarbeide disse kravene i de relevante malene fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452. Denne forordningen bør derfor få anvendelse fra samme dato. 

4) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(5). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) 

(EUT L 161 av 18.6.2019, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg II endres 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. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 27. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2103 

av 27. november 2019 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 35 nr. 10, artikkel 244 nr. 6 tredje ledd og artikkel 

245 nr. 6 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450(2) fastsetter de rapporteringsmalene som forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak samt konserner må bruke for å framlegge for tilsynsmyndighetene de opplysningene som er 

nødvendige for tilsynsformål. 

2) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1221(3) ble delegert forordning (EU) 2015/35(4) endret for å tilpasse 

tilsynsrammene som gjelder for forsikrings- og gjenforsikringsforetak, til innføringen av enkle, gjennomsiktige og 

standardiserte verdipapiriseringer. For å sikre at tilsynsmyndighetene mottar de nødvendige opplysningene om disse og 

andre verdipapiriseringer, bør de relevante rapporteringsmalene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 

tilpasses for å ta hensyn til disse endringene. 

3) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981(5) ble delegert forordning (EU) 2015/35 endret for å innføre en 

rekke forenklinger i beregningen av solvenskapitalkravet. Disse forenklingene gjelder blant annet gjennomskjærings-

metoden for innretninger for kollektiv investering. Tilsynet med bruken av forenklingene krever at særlige opplysninger 

angis i forskjellige rapporteringsmaler. De relevante rapporteringsmalene og de tilhørende veiledningene fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 bør derfor tilpasses for å ta hensyn til disse endringene. 

4) Ved delegert forordning (EU) 2019/981 ble det blant annet innført nye krav til opplysningene som skal innberettes til 

tilsynsmyndighetene i den regelmessige tilsynsrapporten og i rapporten om solvens og finansiell stilling, vedrørende 

innregning av utsatte skatters evne til å absorbere aktuelle tap. For å sikre at tilsynsmyndighetene utøver behørig tilsyn, 

bør disse opplysningene utfylles med kvantitative, strukturerte og sammenlignbare opplysninger i rapporteringsmalene. 

De relevante rapporteringsmalene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 bør derfor tilpasses for å ta 

hensyn til disse endringene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2020 av  

12. juni 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT  

L 347 av 31.12.2015, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1221 av 1. juni 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til 

beregning av lovfestede kapitalkrav for verdipapiriseringer og enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer som innehas av 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak (EUT L 227 av 10.9.2018, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) 

(EUT L 161 av 18.6.2019, s. 1). 
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5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 bør derfor endres. 

6) Veiledningene fastsatt i malen «S.25.02 - Solvency Capital Requirement – for groups using the standard formula and 

partial internal model», som inngår i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450, inneholder en feil som 

kan føre til innberetning av inkonsekvente eller villedende opplysninger. For å sikre at veiledningene om opplysningene 

som skal innberettes med hensyn til konserner og individuelle forsikrings- og gjenforsikringsforetak, stemmer overens, 

bør disse veiledningene rettes. 

7) Endringene fastsatt i delegert forordning (EU) 2019/981 innebærer krav om innberetning av opplysninger om 

beregningen av den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter. Disse endringene får anvendelse fra 1. januar 2020. 

Endringene i malene i vedlegg I og II til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450, som gjøres for å gjenspeile disse 

opplysningskravene, bør derfor ikke være bindende før 1. januar 2020. Det er imidlertid viktig at opplysninger om 

beregningen av den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter kan innberettes, på frivillig basis, fra ikrafttredelsen av 

denne forordningen. 

8) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(6). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

3) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 rettes i samsvar med vedlegg IV 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 27. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(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). 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 15–73.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/193 

av 12. februar 2020 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2019 til 30. mars 2020 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om 

relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av matching-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordningen får 

anvendelse på. Den 9. januar 2020 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for 

Kommisjonen tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av desember 2019. Disse opplysningene ble 

offentliggjort 9. januar 2020 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordningen trer i 

kraft snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske 

opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine 

vedkommende myndigheter. Denne forordningen bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for 

rapportering som denne forordningen får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordningen i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2019 til 30. mars 2020. 

2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, matching-justeringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a) De relevante risikofrie rentekurvene fastsatt i vedlegg I. 

b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 13.2.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 31. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 12. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____   
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 40 av 13.2.2020, s 20–113.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/348 

av 25. oktober 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for fastsettelse av kriteriene for å vurdere konsekvensene for finansmarkedene, andre institusjoner og 

finansieringsvilkårene av at en institusjon blir kriserammet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU 

og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 4 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å avgjøre om medlemsstatene bør gi institusjoner i deres jurisdiksjoner forenklede forpliktelser, pålegges 

medlemsstatene i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU å sikre at vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene vurderer konsekvensene av at en institusjon blir kriserammet, på bakgrunn av en rekke 

faktorer angitt i nevnte artikkel. 

2) Denne vurderingen bør være klart atskilt fra og ikke være førende for eventuelle andre vurderinger som krisehånd-

teringsmyndighetene foretar, særlig ikke vurderingen av mulighetene for krisehåndtering av en institusjon eller et 

konsern, eller av om vilkårene for krisehåndtering nevnt i direktiv 2014/59/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 806/2014(2) er oppfylt. 

3) Kriteriene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU bør spesifiseres på en praktisk, effektiv og formålstjenlig måte. 

Konsekvensene av at en institusjon blir kriserammet, bør derfor vurderes først på grunnlag av kvantitative kriterier og 

deretter på grunnlag av kvalitative kriterier. Generelt bør vurderingen basert på kvalitative kriterier bare gjennomføres 

dersom vurderingen basert på kvantitative kriterier ikke fører til den konklusjonen at konsekvensene av at en institusjon 

blir kriserammet, innebærer at det er nødvendig med fulle forpliktelser, ikke bare forenklede forpliktelser. 

4) For å sikre en ensartet og formålstjenlig anvendelse av denne forordningen bør vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene vurdere de kvantitative kriteriene mot en felles terskelverdi for Unionen i form av en 

samlet kvantitativ skår. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør beregne denne samlede 

kvantitative skåren på grunnlag av et sett indikatorer og bruke verdiene i gjeldende regelverk for tilsynsrapportering 

fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(3).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 4.3.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014 av 15. juli 2014 om fastsettelse av ensartede regler og en ensartet framgangsmåte 

for krisehåndtering av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak innenfor rammen av en felles krisehåndteringsordning og et felles 

krisehåndteringsfond og om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 av 30.7.2014, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1). 
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5) For å sikre ønsket balanse mellom forventet andel institusjoner i medlemsstatene som ikke kvalifiserer for forenklede 

forpliktelser, og fordelingen på tvers av medlemsstatene av ikke-kvalifiserte institusjoner bør Unionens terskelverdi for 

samlet kvantitativ skår for kredittinstitusjoner i prinsippet fastsettes til 25 basispunkter. Vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene bør imidlertid kunne heve eller senke terskelverdien med 25 basispunkter og sette den i 

området 0–105 basispunkter, avhengig av særtrekkene i medlemsstatens banksektor. En svært konsentrert banksektor 

kan rettferdiggjøre en høyere terskelverdi, mens et stort antall små institusjoner kombinert med et lite antall store 

institusjoner kan føre til en lavere terskelverdi. Terskelverdien bør sikre den rette balansen mellom den sammenlagte 

verdien av forvaltningskapitalen til kredittinstitusjoner som kan kvalifisere til forenklede forpliktelser i en gitt 

medlemsstat, og til kredittinstitusjoner som på grunnlag av den kvantitative vurderingen ikke er kvalifisert. 

6) Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør bruke egnede tilnærmingsverdier (proxyverdier) 

basert på nasjonale alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) dersom de ikke mottar indikatorverdiene fra 

institusjonene i forbindelse med tilsynsrapporteringen. Vedkommende myndigheter eller krisehåndteringsmyndighetene 

bør kunne sette verdien på de relevante indikatorene til null dersom det vil være uforholdsmessig krevende å fastsette 

tilnærmingsverdier. Denne muligheten bør imidlertid være begrenset til institusjoner som ikke fyller ut skjema 20 på 

grunnlag av artikkel 5 bokstav a) nr. 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 fordi de ikke overskrider 

terskelverdien nevnt i samme artikkel. 

7) For å sikre at tilnærmingsmåten denne forordningen baserer seg på, er helt i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, 

og for å unngå eventuelle uforholdsmessig store byrder bør det være mulig for små kredittinstitusjoner å bli vurdert 

kvantitativt utelukkende på grunnlag av størrelsen. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør 

derfor kunne konkludere med at dersom en liten kredittinstitusjon blir kriserammet, vil det sannsynligvis ikke få 

vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, selv uten å 

anvende den samlede kvantitative skåren, forutsatt at deres kvalitative vurdering understøtter denne konklusjonen. For 

disse små kredittinstitusjonene bør også vurderingen av de kvalitative kriteriene gjennomføres på en forholdsmessig 

måte. 

8) For å sikre en effektiv og formålstjenlig vurdering av konsekvensene for finansmarkedene, andre institusjoner eller 

finansieringsvilkårene av at en institusjon blir kriserammet, bør spesifiseringen av kvantitative og kvalitative kriterier 

bygge på vilkår og kategorier som allerede er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(4). 

9) I henhold til artikkel 131 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU identifiseres globalt systemviktige institusjoner på grunnlag av 

blant annet deres størrelse, sammenkobling med finanssystemet, kompleksitet og virksomhet over landegrensene. 

Ettersom disse kriteriene i stor grad overlapper kriteriene i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU, bør vedkommende 

myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene kunne avgjøre om det er sannsynlig at dersom en globalt systemviktig 

institusjon blir kriserammet, vil det få vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller 

finansieringsvilkårene, uten å måtte foreta en kvantitativ vurdering. 

10) Videre identifiseres andre systemviktige institusjoner i henhold til artikkel 131 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU på grunnlag 

av blant annet deres størrelse, deres betydning for økonomien i Unionen eller i vedkommende medlemsstat, betydningen 

av deres virksomhet over landegrensene og deres sammenkobling med finanssystemet. Ettersom disse kriteriene er 

svært like kriteriene i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU, bør vedkommende myndigheter og krisehåndterings-

myndighetene kunne avgjøre om det er sannsynlig at dersom en annen systemviktig institusjon blir kriserammet, vil det 

få vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, uten å måtte 

foreta en kvantitativ vurdering. 

11) Artikkel 107 nr. 3 i direktiv 2013/36/EU pålegger Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) å utstede retningslinjer 

for felles framgangsmåter og metoder for tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP, supervisory review and evaluation 

process) i samsvar med artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(5). Vedkommende 

myndigheter og finansinstitusjonene som disse retningslinjene er rettet til, skal gjøre sitt ytterste for å følge dem.  

I forbindelse med vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/59/EU bør det derfor tas hensyn til 

kategoriseringen som vedkommende myndigheter utfører i henhold til EBAs retningslinjer for SREP. Vedkommende 

  

(4) 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). 

(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). 
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myndigheter skal klassifisere institusjonene i fire kategorier. Den første kategorien (SREP-kategori 1) består av globalt 

systemviktige institusjoner og andre systemviktige institusjoner samt eventuelt andre institusjoner som en 

vedkommende myndighet klassifiserer i denne kategorien på grunnlag av deres størrelse, interne organisering og 

virksomhetens art, omfang og kompleksitet. Dersom vedkommende myndighet har fastslått at en institusjon faller inn 

under SREP-kategori 1, bør vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene derfor kunne avgjøre om det 

er sannsynlig at dersom denne institusjonen blir kriserammet, vil det få vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, uten å måtte foreta en kvantitativ vurdering. 

12) For å sikre en ensartet vurdering av institusjonene er det nødvendig å fastsette en minsteliste over betraktninger som 

vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør legge til grunn for sine kvalitative vurderinger, uten 

at disse myndighetene er forhindret fra å ta hensyn til andre relevante faktorer. Minstelisten over kvalitative faktorer bør 

vise til omstendigheter som tyder på at dersom en institusjon blir kriserammet, kan det få vesentlige negative 

konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene. 

13) I lys av alle de forskjellige verdipapirforetakene som omfattes av direktiv 2014/59/EU, og for ikke å foregripe arbeidet 

som pågår på unionsplan med å gjennomgå tilsynskravene for disse foretakene, bør denne forordningen bare angi de 

indikatorene som vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør ta hensyn til for å vurdere 

størrelseskriteriet. Disse myndighetene bør fastsette hvilken vekt disse indikatorene skal tildeles, samt relevante 

terskelverdier. 

14) En institusjon som tilhører et konsern som er underlagt konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111 og 112 i direktiv 

2013/36/EU (konsern som driver grensekryssende virksomhet), er tett sammenkoblet, og dens virksomhet er langt mer 

kompleks enn en frittstående institusjons. Konsekvensene av at en institusjon som tilhører et konsern som driver 

grensekryssende virksomhet, blir kriserammet, vil dermed sannsynligvis bli større. Vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene bør derfor konkludere med at det er sannsynlig at dersom en institusjon som tilhører et 

konsern som driver grensekryssende virksomhet, blir kriserammet, vil det få vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, dersom dette er konklusjonen i noen av vurderingene i 

en medlemsstat der konsernet er til stede. For å oppnå dette bør vedkommende myndigheter og krishåndterings-

myndighetene samordne sine vurderinger og utveksle alle nødvendige opplysninger innenfor rammen av bankunionen 

og tilsyns- og krisehåndteringskollegiene. 

15) Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene bør kunne fastslå at dersom visse institusjoner blir 

kriserammet, vil det sannsynligvis ikke få vesentlige negative konsekvenser som nevnt i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 

2014/59/EU, selv om deres samlede kvantitative skår kommer opp i den forhåndsfastsatte terskelverdien. Forskjells-

behandlingen av disse institusjonene bør kunne begrunnes med deres særlige kjennetegn. Den første gruppen av denne 

typen består av støttebanker som har som formål å fremme de politiske målene til en medlemsstats sentrale, regionale 

eller lokale myndigheter ved å gi støttelån på et ikke-konkurranseutsatt og ikke-profittorientert grunnlag. Lånene som 

disse institusjonene gir, er direkte eller indirekte garantert av den sentrale, regionale eller lokale myndigheten. 

Støttebanker kan dermed anses som institusjoner som sannsynligvis ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom de blir kriserammet, forutsatt at konklusjonen 

er i tråd med den kvalitative vurderingen som er utført for disse støttebankene. Den andre gruppen består av kreditt-

institusjoner som har vært gjenstand for en ordnet avviklingsprosess. Ettersom en ordnet avviklingsprosess vanligvis er 

til hinder for ny forretningsvirksomhet, kan kredittinstitusjoner som har vært gjenstand for en slik prosess, også anses 

som institusjoner som sannsynligvis ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre 

institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom de blir kriserammet, forutsatt at dette er i tråd med den kvalitative 

vurderingen som er utført for disse kredittinstitusjonene. 

16) Ettersom gjenopprettings- og krisehåndteringsplanlegging utføres for forskjellige formål, bør vedkommende 

myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter fra samme medlemsstat kunne komme til forskjellige konklusjoner i 

vurderingene de utfører i samsvar med denne forordningen. Særlig kan de treffe forskjellige beslutninger når de 

fastsetter terskelverdier for den samlede kvantitative skåren ved å gi støttebanker og institusjoner som er gjenstand for 

en ordnet avviklingsprosess, særbehandling, og komme til forskjellige konklusjoner med hensyn til muligheten for å gi 

forenklede forpliktelser. I disse tilfellene bør vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene regelmessig 

vurdere om forskjellene fortsatt er berettiget. 

17) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

18) EBA har holdt en åpen offentlig høring 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.  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Kvantitativ vurdering av kredittinstitusjoner 

1. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene skal vurdere konsekvensene for finansmarkedene, andre 

institusjoner eller finansieringsvilkårene av at en kredittinstitusjon blir kriserammet, på grunnlag av en samlet kvantitativ skår 

beregnet i samsvar med vedlegg I. Dette skal de gjøre regelmessig og minst annethvert år. 

2. En kredittinstitusjon som har en samlet kvantitativ skår lik eller høyere enn 25 basispoeng, skal anses som en institusjon 

som sannsynligvis vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene 

dersom den blir kriserammet. 

3. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene kan heve eller senke terskelverdien nevnt i nr. 2 og sette 

den i området 0–105 basispunkter. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene skal regelmessig gjennomgå 

den endrede terskelverdien. 

4. Dersom indikatorverdiene i vedlegg I ikke er tilgjengelige, skal vurderingen nevnt i nr. 1 gjøres på grunnlag av 

tilnærmingsverdier (proxyverdier) som i størst mulig grad er i samsvar med indikatorene angitt i vedlegg III. 

5. Dersom en kredittinstitusjon ikke overskrider terskelverdien angitt i artikkel 5 bokstav a) nr. 4 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 680/2014 og ikke sender inn skjema 20 i nevnte forordning, kan vedkommende myndigheter og krisehåndterings-

myndighetene sette verdien på de relevante indikatorene i vedlegg III til null. 

6. Dersom en kredittinstitusjons forvaltningskapital ikke overstiger 0,02 % av forvaltningskapitalen til alle kreditt-

institusjoner med tillatelse og, dersom relevante opplysninger er tilgjengelige, til filialer etablert i medlemsstaten, herunder 

unionsfilialer, kan vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene fastslå, uten å anvende nr. 1–5, at dersom 

denne kredittinstitusjonen blir kriserammet, vil det sannsynligvis ikke få vesentlige negative konsekvenser for finans-

markedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene, med mindre dette ikke vil være berettiget i henhold til artikkel 2. 

7. Dersom en kredittinstitusjon har blitt identifisert som en globalt systemviktig institusjon eller en annen systemviktig 

institusjon i henhold til artikkel 131 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU eller er klassifisert i kategori 1 på grunnlag av retningslinjene 

for felles framgangsmåter og metoder for tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP) utstedt i samsvar med artikkel 107 nr. 3 i 

nevnte direktiv, kan vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene fastslå, uten å anvende nr. 1–5 i denne 

artikkelen, at dersom denne kredittinstitusjonen blir kriserammet, vil det sannsynligvis få vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene. De relevante indikatorverdiene for disse institusjonene skal 

uansett fortsatt tas i betraktning ved fastsettelse av det samlede beløpet nevnt i nr. 2 i vedlegg I og ved fastsettelse av 

forvaltningskapitalen for alle kredittinstitusjoner som har tillatelse i medlemsstaten i henhold til nr. 6. 

Artikkel 2 

Kvalitativ vurdering av kredittinstitusjoner 

1. Dersom en kredittinstitusjon i henhold til artikkel 1 ikke anses som en institusjon som sannsynligvis vil gi vesentlige 

negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom den blir kriserammet, skal 

vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene regelmessig og minst annethvert år vurdere hvilke konsekvenser 

det kan få for finansmarkedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene dersom denne kredittinstitusjonen blir 

kriserammet, idet de minst tar hensyn til alle følgende kvalitative faktorer: 

a) I hvilket omfang kredittinstitusjonen utfører kritiske funksjoner i en eller flere medlemsstater. 

b) Om kredittinstitusjonens dekkede innskudd overstiger de finansielle midlene som er tilgjengelige i den aktuelle innskudds-

garantiordningen, og innskuddsgarantiordningens evne til å kreve inn ekstraordinære etterhåndsbidrag, som nevnt i artikkel 

10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU(6). 

c) Om kredittinstitusjonens aksjeeierstruktur er svært konsentrert, svært spredt eller ikke tilstrekkelig gjennomsiktig på en 

måte som vil kunne virke negativt inn på tilgangen til eller den rettidige gjennomføringen av institusjonens gjenopprettings- 

eller krisehåndteringstiltak.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190). 
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d) Om en kredittinstitusjon som er medlem av en institusjonell beskyttelsesordning som nevnt i artikkel 113 nr. 7 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(7), utfører kritiske funksjoner for andre medlemmer av den 

institusjonelle beskyttelsesordningen, herunder clearing- eller finansforvaltningstjenester eller andre tjenester. 

e) Om kredittinstitusjonen er tilknyttet et sentralorgan som nevnt i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, og om gjensidig 

ansvar for tap mellom tilknyttede institusjoner vil utgjøre en vesentlig hindring for ordinær insolvensbehandling. 

2. Vurderingen nevnt i nr. 1 skal utføres uavhengig av vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene og ta 

hensyn til målene fastsatt i gjenopprettings- og krisehåndteringsplanleggingen. 

3. Vurderingen nevnt i nr. 1 kan utføres for en kategori av kredittinstitusjoner dersom den berørte vedkommende 

myndigheten eller krisehåndteringsmyndigheten fastslår at to eller flere kredittinstitusjoner har lignende egenskaper når det 

gjelder alle de kvalitative faktorene fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 3 

Kvantitativ vurdering av verdipapirforetak 

1. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene skal regelmessig og minst annethvert år vurdere 

konsekvensene for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene av at et verdipapirforetak blir kriserammet, 

på grunnlag av 

a) samlet kvantitativ skår beregnet på grunnlag av indikatorene nevnt i vedlegg II, 

b) vektene som vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene har tildelt disse indikatorene. 

2. Verdiene av disse indikatorene skal fastsettes på grunnlag av indikatorene angitt i vedlegg III. Dersom indikatorverdiene i 

vedlegg II ikke er tilgjengelige, skal vurderingen nevnt i nr. 1 gjøres på grunnlag av tilnærmingsverdier (proxyverdier) som i 

størst mulig grad er i samsvar med indikatorene angitt i vedlegg III. Dersom tilnærmingsverdier ikke er tilgjengelige, kan 

vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene erstatte indikatorene nevnt i vedlegg II med andre relevante 

indikatorer. 

3. Terskelverdien for den samlede kvantitative skåren skal fastsettes av vedkommende myndigheter og krisehåndterings-

myndighetene. 

4. Et verdipapirforetak som har en samlet kvantitativ skår lik eller høyere enn terskelverdien nevnt i nr. 3, skal anses som en 

institusjon som sannsynligvis vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller 

finansieringsvilkårene dersom det blir kriserammet. 

5. Dersom et verdipapirforetak har blitt identifisert som en globalt systemviktig institusjon eller en annen systemviktig 

institusjon i samsvar med artikkel 131 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU eller er klassifisert i kategori 1 på grunnlag av retningslinjene 

for felles framgangsmåter og metoder for SREP utstedt i samsvar med artikkel 107 nr. 3 i nevnte direktiv, kan vedkommende 

myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene fastslå, uten å anvende nr. 1–4 i denne artikkelen, at dersom denne institusjonen 

blir kriserammet, vil det sannsynligvis få vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller 

finansieringsvilkårene. 

Artikkel 4 

Kvalitativ vurdering av verdipapirforetak 

1. Dersom et verdipapirforetak ikke anses som en institusjon som sannsynligvis vil gi vesentlige negative konsekvenser for 

finansmarkedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene i henhold til artikkel 3 dersom det blir kriserammet, skal 

vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene regelmessig og minst annethvert år vurdere hvilke konsekvenser 

det kan få for finansmarkedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene dersom dette verdipapirforetaket blir kriserammet, 

idet de minst tar hensyn til alle følgende kvalitative faktorer: 

a) I hvilket omfang verdipapirforetaket utfører kritiske funksjoner i en eller flere medlemsstater. 

b) Om verdipapirforetakets aksjeeierstruktur er svært konsentrert, svært spredt eller ikke tilstrekkelig gjennomsiktig på en 

måte som vil kunne virke negativt inn på tilgangen til eller den rettidige gjennomføringen av institusjonens gjenopprettings- 

eller krisehåndteringstiltak.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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c) Om et verdipapirforetak som er medlem av en institusjonell beskyttelsesordning som nevnt i artikkel 113 nr. 7 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, utfører kritiske funksjoner for andre medlemmer av den institusjonelle beskyttelsesordningen, herunder 

clearing- eller finansforvaltningstjenester eller andre tjenester. 

d) Om de fleste av verdipapirforetakets kunder er ikke-profesjonelle eller profesjonelle kunder. 

e) I hvilket omfang penger og finansielle instrumenter som verdipapirforetaket innehar på kundenes vegne, ikke vil være fullt 

beskyttet av en erstatningsordning for investorer som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF(8). 

f) Om verdipapirforetakets virksomhetsmodell er kompleks, herunder omfanget av dets investeringsvirksomhet. 

2. Vurderingen nevnt i nr. 1 skal utføres uavhengig av vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene og ta 

hensyn til målene fastsatt i gjenopprettings- og krisehåndteringsplanleggingen. 

Artikkel 5 

Institusjoner som tilhører konserner 

1. For en institusjon som er del av et konsern, skal vurderingene nevnt i artikkel 1–4 gjøres på morforetaksnivå i den 

medlemsstat der institusjonen har tillatelse. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal vurderingene nevnt i artikkel 1–4 for institusjoner som er del av et konsern som er underlagt 

konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111 og 112 i direktiv 2013/36/EU, gjøres på følgende nivåer: 

a) Nivået for morforetaket i Unionen. 

b) Nivået for hvert morforetak i en medlemsstat eller, dersom det ikke finnes noe morforetak i en medlemsstat, nivået for 

hvert av konsernets frittstående datterforetak i en medlemsstat. 

3. Institusjoner som er del av et konsern som er underlagt konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111 og 112 i direktiv 

2013/36/EU, skal anses som institusjoner som sannsynligvis vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre 

institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom de blir kriserammet, dersom et av følgende får anvendelse på noen av nivåene 

nevnt i nr. 2 bokstav a) og b): 

a) Institusjonen har en samlet kvantitativ skår lik eller høyere enn terskelverdien fastsatt av vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene i henhold til artikkel 1 nr. 3 eller artikkel 3 nr. 3. 

b) Kriteriene i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 er oppfylt. 

4. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på institusjoner som er gjenstand for en gjenopprettingsplan som nevnt i artikkel 8 nr. 2 

bokstav b) i direktiv 2014/59/EU. 

5. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene skal samordne vurderingene nevnt i denne artikkelen og 

utveksle alle nødvendige opplysninger innenfor rammen av tilsyns- og krishåndteringskollegiene. 

Artikkel 6 

Vurdering av støttebanker 

Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene kan, uten å anvende artikkel 1 nr. 2 og 7 og artikkel 5 nr. 3, anse 

støttebanker som definert i artikkel 3 nr. 27 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63(9) som institusjoner som 

sannsynligvis ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene 

dersom de blir kriserammet, dersom de kvalitative kriteriene i artikkel 2 nr. 1 ikke er oppfylt på noen av følgende nivåer: 

a) Nivået for morforetaket i Unionen. 

b) Nivået for hvert morforetak i en medlemsstat eller, dersom det ikke finnes noe morforetak i en medlemsstat, nivået for 

hvert av konsernets frittstående datterforetak i en medlemsstat. 

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22). 

(9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 44). 
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Artikkel 7 

Vurdering av kredittinstitusjoner som er gjenstand for en ordnet avviklingsprosess 

Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene kan, uten å anvende artikkel 1 nr. 2 og 7 og artikkel 5 nr. 3, anse 

kredittinstitusjoner som er gjenstand for en ordnet avviklingsprosess, som institusjoner som sannsynligvis ikke vil gi vesentlige 

negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner eller finansieringsvilkårene dersom de blir kriserammet, 

dersom de kvalitative kriteriene i artikkel 2 nr. 1 ikke er oppfylt på noen av følgende nivåer: 

a) Nivået for morforetaket i Unionen. 

b) Nivået for hvert morforetak i en medlemsstat eller, dersom det ikke finnes noe morforetak i en medlemsstat, nivået for hvert 

av konsernets frittstående datterforetak i en medlemsstat. 

Artikkel 8 

Vurdering utført av vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter fra samme medlemsstat 

Ettersom gjenopprettings- og krisehåndteringsplanleggingen har ulike formål, kan vedkommende myndigheter og krisehånd-

teringsmyndigheter fra samme medlemsstat komme til forskjellige konklusjoner med hensyn til anvendelsen av artikkel 1–4, 6 

og 7, og i så fall skal de regelmessig vurdere om de forskjellige konklusjonene fortsatt er berettiget. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 25. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 1 

Tabell 1 

Indikatorer og vekter for beregning av den samlede kvantitative skåren for kredittinstitusjoner 

Kriterium Indikator for kredittinstitusjoner Vekt 

Størrelse Forvaltningskapital 25 % 

Sammenkobling Forpliktelser innen finansmarkedet 8,33 % 

Eiendeler innen finansmarkedet 8,33 % 

Utestående gjeldsinstrumenter 8,33 % 

Virksomhetenes omfang og 

kompleksitet 

Verdien av OTC-derivater (nominell) 8,33 % 

Grensekryssende forpliktelser 8,33 % 

Grensekryssende fordringer 8,33 % 

Virksomhetens art Innskudd fra private innskytere i EU 8,33 % 

Lån til private låntakere i EU 8,33 % 

Verdien av innenlandske betalinger 8,33 % 

1. For hver indikator oppført i tabell 1 skal den tilsvarende verdien fastsettes i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg III. 

2. Indikatorverdien for hver kredittinstitusjon skal divideres med summen av verdiene for denne indikatoren for alle 

kredittinstitusjoner med tillatelse i medlemsstaten og, dersom relevante opplysninger er tilgjengelige, for filialer som er 

etablert i den berørte medlemsstaten, herunder unionsfilialer etablert i denne medlemsstaten. 

3. Resultatene av disse beregningene skal multipliseres med 10 000 for å uttrykke indikatorskåren i basispunkter. 

4. Hver indikatorskår (uttrykt i basispunkter) skal multipliseres med den vekten hver indikator er tildelt i henhold til tabell 1. 

5. Samlet kvantitativ skår skal være summen av alle vektede indikatorskårer. 

 _____   
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VEDLEGG 2 

Tabell 2 

Indikatorer for verdipapirforetak 

Kriterium Indikator for verdipapirforetak 

Størrelse Samlede eiendeler 

Samlede forpliktelser 

Samlede inntekter fra gebyrer og provisjoner 

Eiendeler under forvaltning 
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VEDLEGG 3 

Tabell 3 

Spesifikasjoner for indikatorene 

Indikator Omfang Spesifikasjoner 

Forvaltningskapital Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 01.01, rad 380, kolonne 010 

Samlede forpliktelser Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 01.02, rad 300, kolonne 010 

Samlede inntekter fra gebyrer 

og provisjoner 

Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 02.00, rad 200, kolonne 010 

Eiendeler under forvaltning Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 22.02, rad 010, kolonne 010 

Forpliktelser innen 

finansmarkedet 

Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.06, rad 020 + 030 + 050 + 060 + 

100 + 110, kolonne 010, alle land (z-aksen) 

Eiendeler innen 

finansmarkedet 

Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.04, rad 020 + 030 + 050 + 060 + 

110 + 120 + 170 + 180, kolonne 010, alle land (z-aksen) 

Utestående 

gjeldsinstrumenter 

Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 01.02, rad 050 + 090 + 130, kolonne 

010 

Verdien av OTC-derivater 

(nominell) 

Globalt FINREP (IFRS) → F 10.00, rad 300 + 310 + 320, kolonne 030 + 

F 11.00, rad 510 + 520 + 530, kolonne 030 

FINREP (GAAP) → F 10.00, rad 300 + 310 + 320, kolonne 030 + 

F 11.00, rad 510 + 520 + 530, kolonne 030 

Grensekryssende forpliktelser Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.06, rad 010 + 040 + 070, kolonne 

010, alle land bortsett fra hjemstaten (z-aksen) 

Merk: Den beregnede verdien skal ikke omfatte i) konserninterne 

forpliktelser og ii) utenlandske filialers og datterforetaks forpliktelser 

overfor motparter i den samme vertsstaten. 

Grensekryssende fordringer Globalt FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.04, rad 010 + 040 + 080 + 140, 

kolonne 010, alle land bortsett fra hjemstaten (z-aksen) 

Merk: Den beregnede verdien skal ikke omfatte i) konserninterne 

eiendeler og ii) utenlandske filialers og datterforetaks eiendeler overfor 

motparter i den samme vertsstaten. 

Innskudd fra private 

innskytere i EU 

Bare EU FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.06, rad 120 + 130, kolonne 010, 

EU-statene (z-aksen) 

Lån til private låntakere i EU Bare EU FINREP (IFRS eller GAAP) → F 20.04, rad 190 + 220, kolonne 010, 

EU-statene (z-aksen) 

Verdien av innenlandske 

betalingstransaksjoner 

Globalt Betalinger som er gjort i rapporteringsåret (unntatt konserninterne 

betalinger): Denne indikatoren beregnes som verdien av en banks 

betalinger som er sendt gjennom alle viktige betalingssystemer som 

banken er medlem av. 
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Indikator Omfang Spesifikasjoner 

  Innrapporter samlet bruttoverdi av alle kontantbetalinger som det berørte 

foretaket har sendt gjennom betalingssystemer for større beløp, samt 

bruttoverdien av alle kontantbetalinger som er sendt gjennom en 

korrespondentbank (f.eks. ved å benytte en korrespondent- eller 

nostrokonto) i løpet av rapporteringsåret i hver angitte valuta. Alle 

betalinger som er sendt gjennom en korrespondentbank, bør 

innrapporteres, uten hensyn til hvordan korrespondentbanken faktisk gjør 

opp transaksjonen. Konserninterne transaksjoner holdes utenfor (dvs. 

transaksjoner innenfor eller mellom foretak i samme konsern som det 

berørte foretaket). Dersom det ikke foreligger nøyaktige totalbeløp, kan 

kjente overestimater innrapporteres. 

Betalingene bør innrapporteres uten hensyn til formål, sted eller 

oppgjørsmetode. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, kontant-

betalinger knyttet til derivater, verdipapirfinansieringstransaksjoner og 

valutatransaksjoner. Verdien av eventuelle ikke-kontantposter som er 

gjort opp i forbindelse med disse transaksjonene, holdes utenfor. 

Kontantbetalinger som er gjort på vegne av det rapporterende foretaket 

og på vegne av kunder (herunder finansinstitusjoner og andre kommer-

sielle kunder), medregnes. Betalinger som er gjort gjennom betalings-

systemer for massebetaling, holdes utenfor. 

Ta med bare utgående betalinger (dvs. at mottatte betalinger holdes 

utenfor). Ta med verdien av betalinger som er gjort via CLS (Continuous 

Linked Settlement). Bortsett fra CLS-betalinger skal ikke verdien av 

utgående storvolumbetalinger nettoføres, heller ikke dersom trans-

aksjonen gjøres opp på nettogrunnlag (dvs. alle storvolumbetalinger som 

gjøres gjennom betalingssystemer for større beløp eller gjennom en 

korrespondent, skal innrapporteres på bruttogrunnlag). Massebetalinger 

som sendes gjennom betalingssystemer for større beløp eller en 

korrespondent, kan innrapporteres på nettogrunnlag. 

Alle verdier bes innrapportert i euro, til offisiell kurs angitt på 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/infor

euro_en.cfm (for månedskurser) eller på http://www.ecb.europa.eu/stats/ 

exchange/eurofxref/html/index.en.html (for dagskurser). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1624 

av 23. oktober 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og -maler for 

framlegging av opplysninger i forbindelse med krisehåndteringsplaner for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU og om oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU 

og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 11 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066(2) angir framgangsmåten og fastsetter et minstesett av maler 

som kredittinstitusjoner og verdipapirforetak («institusjoner») skal bruke for å legge fram opplysninger for krisehånd-

teringsmyndighetene med henblikk på utarbeiding og gjennomføring av krisehåndteringsplaner for institusjoner. Siden 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 ble vedtatt, har krisehåndteringsmyndighetene fått erfaring med krisehånd-

teringsplanlegging. På bakgrunn av denne erfaringen er det nødvendig å ajourføre minstesettet av maler for innsamling 

av opplysninger knyttet til krisehåndteringsplanlegging. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 har også til formål å fastsette framgangsmåten og minstesettet av maler som 

institusjonene skal bruke for å legge fram opplysninger for krisehåndteringsmyndighetene slik at krisehåndterings-

myndighetene kan samle inn disse opplysningene på en ensartet måte i hele Unionen og gjøre det lettere for berørte 

myndigheter å utveksle opplysninger med hverandre. Det har imidlertid vist seg at innsamlingen av disse opplysningene 

bare delvis har blitt harmonisert. Det er derfor nødvendig å sikre at krisehåndteringsmyndigheter i hele Unionen 

regelmessig samler inn et minstesett av sentrale opplysninger om institusjoner og konserner. Dette er ikke til hinder for 

at krisehåndteringsmyndigheten kan samle inn eventuelle tilleggsopplysninger den finner nødvendig for å utarbeide og 

gjennomføre krisehåndteringsplaner eller for å fastsette, i henhold til artikkel 4 i direktiv 2014/59/EU, forenklede 

opplysningsforpliktelser. 

3) For å sikre at krisehåndteringsplanene bygger på et minstesett av opplysninger av konsekvent høy kvalitet og 

nøyaktighet, bør dataelementene fastsatt i rapporteringsmalene innført ved gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 

omgjøres til en felles datapunktmodell i tråd med praksis innen tilsynsrapportering. Den felles datapunktmodellen bør 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 7.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

framgangsmåter, standardskjemaer og -maler for framlegging av opplysninger i forbindelse med krisehåndteringsplaner for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU (EUT L 181 av 6.7.2016, s. 1). 

2021/EØS/3/27 
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bestå av en strukturert framstilling av dataelementene og identifisere alle relevante virksomhetskonsepter for å sikre 

ensartet rapportering med henblikk på krisehåndteringsplanlegging, og den bør inneholde alle relevante spesifikasjoner 

som er nødvendige for å videreutvikle ensartede IT-rapporteringsløsninger. 

4) For å sikre kvaliteten på, konsistensen i og nøyaktigheten til dataelementer som institusjonene innrapporterer, bør 

dataelementene være underlagt felles valideringsregler. 

5) Av naturlige årsaker oppdateres valideringsregler og datapunktdefinisjoner regelmessig for å sikre at de til enhver tid 

oppfyller gjeldende forskriftsmessige, analytiske og informasjonsteknologiske krav. Den tiden det i dag tar å vedta og 

offentliggjøre den detaljerte felles datapunktmodellen og de detaljerte valideringsreglene, innebærer imidlertid at det 

ikke er mulig å gjennomføre endringer tilstrekkelig raskt til å sikre løpende framlegging av ensartede opplysninger om 

krisehåndteringsplaner i Unionen. Derfor bør det fastsettes strenge kvalitetskriterier for den detaljerte felles 

datapunktmodellen og de detaljerte felles valideringsreglene, som vil bli offentliggjort elektronisk av Den europeiske 

banktilsynsmyndighet (EBA) på dennes nettsted. 

6) I samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU bør vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter 

samarbeide for å begrense overlappende opplysningskrav. For dette formål innfører gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1066 en ordning for samarbeid mellom vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter som bør 

opprettholdes slik at vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter i fellesskap undersøker om noen av 

eller alle opplysningene det anmodes om, allerede er tilgjengelige for vedkommende myndighet. Dersom opplysningene 

er tilgjengelige for vedkommende myndighet, bør myndigheten oversende dem direkte til krisehåndteringsmyndigheten. 

7) Med tanke på de omfattende endringene som må gjøres i gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066, bør det av 

rettssikkerhets- og klarhetshensyn vedtas en ny gjennomføringsforordning, og gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1066 bør derfor oppheves. 

8) Denne forordningen bygger på de tekniske gjennomføringsstandardene EBA har framlagt for Kommisjonen. 

9) EBA har holdt åpne offentlige høringer om de tekniske gjennomføringsstandardene som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes tekniske gjennomføringsstandarder som angir framgangsmåter og et minstesett av standardmaler 

for framlegging for krisehåndteringsmyndighetene av opplysninger som er nødvendige for å utarbeide og gjennomføre 

individuelle krisehåndteringsplaner i samsvar med artikkel 11 i direktiv 2014/59/EU og konsernkrisehåndteringsplaner i 

samsvar med artikkel 13 i samme direktiv. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «foretak som er gjenstand for krisehåndtering», enten 

a) et foretak som er etablert i Unionen, og som krisehåndteringsmyndigheten i samsvar med artikkel 12 i direktiv 

2014/59/EU har identifisert som et foretak som det i henhold til krisehåndteringsplanen skal iverksettes 

krisehåndteringstiltak for, eller 

b) en institusjon som ikke er del av et konsern som er omfattet av konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111 og 112 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2), og som det i henhold til krisehåndteringsplanen utarbeidet i henhold 

til artikkel 10 i direktiv 2014/59/EU skal iverksettes krisehåndteringstiltak for,  

  

(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 rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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2) «konsern som er gjenstand for krisehåndtering», enten 

a) et foretak som er gjenstand for krisehåndtering, og dets datterforetak, som ikke 

i) selv er foretak som er gjenstand for krisehåndtering, 

ii) er datterforetak av andre foretak som er gjenstand for krisehåndtering, eller 

iii) er foretak etablert i en tredjestat som ikke er del av konsernet som er gjenstand for krisehåndtering i henhold til 

krisehåndteringsplanen, og deres datterforetak, 

b) kredittinstitusjoner som er fast tilknyttet et sentralorgan, selve sentralorganet samt alle institusjoner som kontrolleres av 

sentralorganet, der et av disse foretakene er et foretak som er gjenstand for krisehåndtering, 

3) «institusjon i konsernet» et konsernforetak som er en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak, 

4) «berørt juridisk person» et konsernforetak som enten 

a) ivaretar kritiske funksjoner eller 

b) representerer eller står for mer enn 5 % av noe av følgende: 

i) konsernets samlede risikovektede eksponeringsbeløp som nevnt i artikkel 92 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), 

ii) konsernets samlede eksponeringsmål i uvektet kjernekapitalandel som nevnt i artikkel 429 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

iii) konsernets driftsresultat på konsolidert grunnlag. 

Artikkel 3 

Opplysninger som skal gis i forbindelse med individuelle krisehåndteringsplaner og konsernkrisehåndteringsplaner 

1. Institusjoner og, når det gjelder konserner, morforetak i Unionen skal enten direkte eller gjennom vedkommende 

myndighet framlegge for krisehåndteringsmyndighetene opplysningene spesifisert i malene i vedlegg I i samsvar med det 

konsolideringsnivået for opplysningene, hyppigheten og formatet som er fastsatt i henholdsvis artikkel 4, 5 og 6, og ifølge 

veiledningen i vedlegg II. 

2. Dersom en krisehåndteringsmyndighet eller, når det gjelder konserner, en konsernkrisehåndteringsmyndighet anvender 

forenklede forpliktelser i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2014/59/EU, skal den underrette de berørte institusjonene eller 

morforetakene i Unionen om hvilke opplysninger som ikke trenger å tas med når opplysningene nevnt i nr. 1 sendes inn. Den 

skal angi hvilke opplysninger det dreier seg om, ved å vise til malene fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Konsolideringsnivå for opplysningene 

1. Institusjoner som ikke er del av et konsern, skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 1 på individuelt grunnlag, 

med unntak av opplysningene nevnt i malene Z 07.02 og Z 04.00 i vedlegg I. 

2. Når det gjelder konserner, skal morforetakene i Unionen oversende opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 1 i samsvar med 

følgende spesifikasjoner: 

a) Opplysningene spesifisert i mal Z 01.00 i vedlegg I når det gjelder følgende: 

i) Konsernforetak som omfattes av konsernregnskapet, og som står for over 0,5 % av konsernets samlede eiendeler eller 

gjeld. 

ii) Institusjoner i konsernet som står for over 0,5 % av det samlede risikovektede eksponeringsbeløpet eller 0,5 % av 

konsernets samlede rene kjernekapital på grunnlag av den konsoliderte stillingen til morforetaket i Unionen. 

iii) Konsernforetak som ivaretar kritiske funksjoner. 

b) Opplysningene spesifisert i malene Z 02.00 og Z 03.00 i vedlegg I 

i) for morforetaket i Unionen eller, dersom de er forskjellige, for hvert foretak som er gjenstand for krisehåndtering, på 

individuelt grunnlag,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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ii) for hver institusjon i konsernet som er en berørt juridisk person og ikke omfattes av nr. i), på individuelt grunnlag, 

bortsett fra i de tilfeller der krisehåndteringsmyndigheten har gitt fullt unntak fra anvendelsen av det individuelle 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser i henhold til artikkel 45 nr. 11 eller 12 i direktiv 

2014/59/EU for denne institusjonen, 

iii) for morforetaket i Unionen på konsolidert grunnlag eller, dersom de er forskjellige, for hvert foretak som er gjenstand 

for krisehåndtering, på grunnlag av den konsoliderte stillingen til konsernet som er gjenstand for krisehåndtering. 

c) Opplysningene spesifisert i mal Z 04.00 i vedlegg I for de innbyrdes finansielle forbindelsene mellom alle berørte juridiske 

personer. 

d) Opplysningene spesifisert i malene Z 05.01 og Z 05.02 i vedlegg I 

i) for morforetaket i Unionen eller, dersom de er forskjellige, for hvert foretak som er gjenstand for krisehåndtering, på 

individuelt grunnlag, 

ii) for morforetaket i Unionen på konsolidert grunnlag eller, dersom de er forskjellige, for hvert foretak som er gjenstand 

for krisehåndtering, på grunnlag av den konsoliderte stillingen til konsernet som er gjenstand for krisehåndtering. 

e) Opplysningene spesifisert i mal Z 06.00 i vedlegg I for morforetaket i Unionen på konsolidert grunnlag for alle 

kredittinstitusjoner som er berørte juridiske personer. 

f) Opplysningene spesifisert i mal Z 07.01 i vedlegg I særskilt for hver medlemsstat der konsernet utøver virksomhet. 

g) Opplysningene spesifisert i malene Z 07.02, Z 07.03 og Z 07.04 i vedlegg I for konsernforetakets kritiske funksjoner og 

hovedforretningsområder. 

h) Opplysningene spesifisert i mal Z 08.00 i vedlegg I for alle kritiske tjenester som ytes til et konsernforetak som omfattes av 

mal Z 01.00 i vedlegg I. 

i) Opplysningene spesifisert i mal Z 09.00 i vedlegg I for alle finansmarkedsinfrastrukturer som ved avbrudd vil kunne 

utgjøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre utførelsen av en kritisk funksjon identifisert i mal Z 07 02. 

j) Opplysningene spesifisert i mal Z 10.01 og Z 10.02 i vedlegg I for alle kritiske informasjonssystemer i konsernet. 

Artikkel 5 

Hyppighet, referansedatoer og innsendingsfrister 

1. Institusjoner skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 1 innen 30. april hvert år for den siste dagen i det 

foregående kalenderåret eller i det relevante regnskapsåret. Dersom 30. april ikke er en bankdag, skal opplysningene sendes inn 

den påfølgende bankdagen. 

2. Krisehåndteringsmyndighetene skal gi de nødvendige kontaktopplysningene for å oversende opplysningene til 

krisehåndteringsmyndigheten eller, der det er relevant, til vedkommende myndigheter. 

3. Institusjoner kan sende inn ureviderte tall. Dersom reviderte tall avviker fra innsendte ureviderte tall, skal de endrede, 

reviderte tallene oversendes uten unødig opphold. Ureviderte tall er tall som ikke har vært gjenstand for en ekstern revisors 

uttalelse, mens reviderte tall er tall som er revidert av en ekstern revisor som har levert en revisjonsberetning. 

4. Rettelser av innsendte rapporter skal sendes inn uten unødig opphold. 

Artikkel 6 

Format for innsending av opplysninger 

1. Institusjoner eller, når det gjelder konserner, morforetak i Unionen skal sende inn opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 1 i de 

datautvekslingsformatene og -formene som krisehåndteringsmyndighetene har angitt, og skal overholde datapunktdefinisjonene 

som inngår i den felles datapunktmodellen nevnt i vedlegg III, og valideringsreglene nevnt i vedlegg IV, samt følgende 

spesifikasjoner: 

a) Opplysninger som ikke kreves eller ikke er relevante, skal ikke inngå i opplysningene som sendes inn.  
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b) Tallverdier skal framlegges som fakta i samsvar med følgende: 

i) Datapunkter av datatypen «Pengebeløp» skal rapporteres med en nøyaktighet på minst tusen enheter. 

ii) Datapunkter av datatypen «Prosentdel» skal uttrykkes per enhet med en nøyaktighet på minst fire desimaler. 

iii) Datapunkter av datatypen «Heltall» skal rapporteres uten desimaler og med en nøyaktighet på én enhet. 

2. Data som sendes inn av institusjoner eller, når det gjelder konserner, av morforetak i Unionen, skal ledsages av følgende 

opplysninger: 

a) Referansedatoen for innsendingen. 

b) Rapporteringsvaluta. 

c) Gjeldende regnskapsstandarder. 

d) Identifikasjonskode for det rapporterende foretaket. 

e) Konsolideringsnivå for opplysningene i samsvar med artikkel 4. 

Artikkel 7 

Tilleggsopplysninger som skal gis i forbindelse med individuelle krisehåndteringsplaner og 

konsernkrisehåndteringsplaner 

1. Dersom en krisehåndteringsmyndighet eller en konsernkrisehåndteringsmyndighet anser at de for å kunne utarbeide og 

gjennomføre krisehåndteringsplaner trenger opplysninger som ikke omfattes av noen av malene i vedlegg I, eller dersom 

formatet på tilleggsopplysningene som vedkommende myndighet har sendt i henhold til artikkel 8 nr. 2, ikke egner seg for å 

utarbeide og gjennomføre krisehåndteringsplaner, skal krisehåndteringsmyndigheten anmode institusjonen eller morforetaket i 

Unionen om disse opplysningene. 

2. For en anmodning i henhold til nr. 1 skal krisehåndteringsmyndigheten 

a) angi hvilke tilleggsopplysninger som skal gis, 

b) på grunnlag av omfanget og kompleksiteten av opplysningene det anmodes om, angi en passende frist for når institusjonen 

eller, når det gjelder konserner, morforetaket i Unionen skal ha sendt inn opplysningene til krisehåndteringsmyndigheten, 

c) fastsette formatet som institusjoner eller, når det gjelder konserner, morforetak i Unionen skal bruke for å framlegge 

opplysningene for krisehåndteringsmyndigheten, 

d) angi om opplysningene skal rapporteres på individuelt nivå eller konsernnivå, og om de skal omfatte virksomhet på lokalt 

plan, i Unionen eller globalt, 

e) angi nødvendige kontaktopplysninger for innsending av tilleggsopplysninger. 

Artikkel 8 

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene 

1. Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene skal i fellesskap kontrollere om noen av eller alle 

opplysningene som skal framlegges for krisehåndteringsmyndigheten i henhold til artikkel 3 nr. 1 og artikkel 7, allerede er 

tilgjengelige for vedkommende myndighet. 

2. Dersom noen av eller alle opplysningene allerede er tilgjengelige for vedkommende myndighet, skal denne myndigheten 

gi disse opplysningene til krisehåndteringsmyndigheten i god tid. 

3. I tilfellet nevnt i nr. 2 skal krisehåndteringsmyndighetene sikre at institusjoner eller, når det gjelder konserner, morforetak 

i Unionen underrettes om hvilke opplysninger som skal sendes inn i henhold til artikkel 3 nr. 1. De skal angi hvilke 

opplysninger det dreier seg om, ved å vise til malene fastsatt i vedlegg I. 
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Artikkel 9 

Overgangsperiode 

1. Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 skal innsendingsfristen for regnskapsår som avsluttes på en dato mellom 1. januar og  

31. desember 2018, være senest 31. mai 2019. 

2. Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 skal innsendingsfristen for regnskapsår som avsluttes på en dato mellom 1. januar og  

31. desember 2019, være senest 30. april 2020. 

Artikkel 10 

Oppheving 

Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 oppheves. 

Artikkel 11 

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. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRISEHÅNDTERINGSMALER 

Malnummer Malkode Malens/malgruppens navn Kortnavn 

  OPPLYSNINGER OM FORETAKET, KONSERNSTRUKTUR OG AVHENGIGHETSFORHOLD  

1 Z 01.00 Organisasjonsstruktur ORG 

  OPPLYSNINGER OM POSTER I OG UTENFOR BALANSEN  

2 Z 02.00 Gjeldsstruktur LIAB 

3 Z 03.00 Krav til ansvarlig kapital OWN 

4 Z 04.00 Konserninterne finansielle forbindelser IFC 

5,1 Z 05.01 Større motparter (forpliktelser) MCP 1 

5,2 Z 05.02 Større motparter (utenfor balansen) MCP 2 

6 Z 06.00 Innskuddsgaranti DIS 

  
HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER, KRITISKE FUNKSJONER OG TILHØRENDE INFORMASJONSSYSTEMER SAMT 

FINANSMARKEDSINFRASTRUKTURER 
 

  Kritiske funksjoner og hovedforretningsområder  

7,1 Z 07.01 Kritikalitetsvurdering av økonomiske funksjoner FUNC 1 

7,2 Z 07.02 Kartlegging av kritiske funksjoner etter juridisk person FUNC 2 

7,3 Z 07.03 Kartlegging av hovedforretningsområder etter juridisk person FUNC 3 

7,4 Z 07.04 Kartlegging av kritiske funksjoner etter hovedforretningsområde FUNC 4 

8 Z 08.00 Kritiske tjenester SERV 

  FMI-tjenester – Leverandører og brukere  

9 Z 09.00 FMI-tjenester – Leverandører og brukere – Kartlegging etter kritisk funksjon (FMI) FMI 1 

  Informasjonssystemer  

10,1 Z 10.01 Kritiske informasjonssystemer (generelle opplysninger) CIS 1 

10,2 Z 10.02 Kartlegging av informasjonssystemer CIS 2 
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Z 01.00 – Organisasjonsstruktur (ORG) 

 

Foretak 

Navn Kode LEI-kode Foretakstype Land 

Omfattes av 

konsolidering for 

tilsynsformål 

Unntak i henhold 

til CRR art. 7 

Unntak i henhold 

til CRR art. 10 
Sum eiendeler 

Samlet 

risikovektet 

eksponerings-

beløp 

Eksponeringsmål 

i uvektet 

kjernekapital-

andel 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 

           

 

Foretak Direkte morforetak 

Navn 
Regnskaps-

standard 

Bidrag til 

samlede 

konsoliderte 

eiendeler 

Bidrag til samlet 

konsolidert 

risikovektet 

eksponerings-

beløp 

Bidrag til 

konsolidert 

eksponeringsmål 

i uvektet 

kjernekapital-

andel 

Berørt juridisk 

person 
Navn Kode LEI-kode Aksjekapital 

Stemmeretter i 

foretaket 

0010 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 
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Z 02.00 – Gjeldsstruktur (LIAB) 

 

 Motpart 

Husholdninger 
Ikke-finansielle 

foretak (SMB-er) 

Ikke-finansielle 

foretak (ikke-SMB-

er) 

Kredittinstitusjoner 
Andre finansielle 

foretak 

Sentralmyndigheter og 

sentralbanker 

Rad Post 0010 0020 0030 0040 0050 0060 

0100 FORPLIKTELSER SOM ER UTELUKKET FRA INTERN 

TAPSDEKNING 
      

0110 Dekkede innskudd       

0120 Sikret gjeld – del med sikkerhet       

0130 Forpliktelser overfor kunder, dersom de er beskyttet ved 

insolvens 

      

0140 Gjeld oppstått fra forvaltning av betrodde midler, dersom 

den er beskyttet ved insolvens 

      

0150 Forpliktelser overfor institusjoner < 7 dager       

0160 Forpliktelser overfor systemer/systemansvarlige < 7 dager       

0170 Forpliktelser overfor arbeidstakere       

0180 Forpliktelser som er avgjørende for den daglige driften       

0190 Forpliktelser overfor skatte- og trygdemyndigheter, 

forutsatt at disse har forrang 

      

0200 Forpliktelser overfor innskuddsgarantiordninger       

0300 FORPLIKTELSER SOM IKKE ER UTELUKKET FRA 

INTERN TAPSDEKNING 
      

0310 Udekkede innskudd med prioritet       

0311 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned       

0312 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år       
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 Motpart 

Husholdninger 
Ikke-finansielle 

foretak (SMB-er) 

Ikke-finansielle 

foretak (ikke-SMB-

er) 

Kredittinstitusjoner 
Andre finansielle 

foretak 

Sentralmyndigheter og 

sentralbanker 

Rad Post 0010 0020 0030 0040 0050 0060 

0313 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år       

0314 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år       

0320 Udekkede innskudd uten prioritet       

0321 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned       

0322 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år       

0323 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år       

0324 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år       

0330 Balanseført gjeld som følger av derivater       

0331 Samlet netto gjeldsposisjoner, avtalefestede 

motregningsgrupper tatt i betraktning, etter justering 

av markedsverdi, før motregning av sikkerhet 

      

0332 Samlet netto gjeldsposisjoner, avtalefestede 

motregningsgrupper tatt i betraktning, etter justering 

av markedsverdi, etter motregning av sikkerhet 

      

0333 Samlet netto gjeldsposisjoner, avtalefestede 

motregningsgrupper tatt i betraktning, etter justering 

av markedsverdi, etter motregning av sikkerhet, 

iberegnet antatte avviklingsbeløp 

      

0334 Samlet netto gjeldsposisjoner, etter anvendelse av 

avregningsreglene 

      

0340 Del av sikret gjeld som overstiger verdi av 

sikkerhetsretten 

      

0341 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned       

0342 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år       
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 Motpart 

Husholdninger 
Ikke-finansielle 

foretak (SMB-er) 

Ikke-finansielle 

foretak (ikke-SMB-

er) 

Kredittinstitusjoner 
Andre finansielle 

foretak 

Sentralmyndigheter og 

sentralbanker 

Rad Post 0010 0020 0030 0040 0050 0060 

0343 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år       

0344 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år       

0350 Strukturerte gjeldsinstrumenter       

0351 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned       

0352 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år       

0353 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år       

0354 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år       

0360 Ordinær, usikret seniorgjeld       

0361 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned       

0362 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år       

0363 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år       

0364 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år       

0365 Gjeld med prioritet mellom ansvarlig lånekapital og 

ordinær, usikret seniorgjeld 

      

0366 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned       

0367 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år       

0368 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år       

0369 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år       

0370 Etterprioriterte forpliktelser (regnes ikke som 

ansvarlig kapital) 

      

0371 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned       
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 Motpart 

Husholdninger 
Ikke-finansielle 

foretak (SMB-er) 

Ikke-finansielle 

foretak (ikke-SMB-

er) 

Kredittinstitusjoner 
Andre finansielle 

foretak 

Sentralmyndigheter og 

sentralbanker 

Rad Post 0010 0020 0030 0040 0050 0060 

0372 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år       

0373 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år       

0374 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år       

0380 Andre MREL-kvalifiserte forpliktelser       

0381 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år       

0382 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år       

0390 Ikke-finansielle forpliktelser       

0400 Øvrige forpliktelser       

0500 ANSVARLIG KAPITAL       

0510 Ren kjernekapital       

0511 hvorav: kapitalinstrumenter/aksjekapital       

0512 hvorav: instrumenter likestilt med ordinære aksjer       

0520 Annen godkjent kjernekapital       

0521 hvorav: (del av) etterprioriterte forpliktelser som 

regnes som ansvarlig kapital 

      

0530 Tilleggskapital       

0531 hvorav: (del av) etterprioriterte forpliktelser som 

regnes som ansvarlig kapital 

      

0600 SUM FORPLIKTELSER OG ANSVARLIG KAPITAL, 

HERUNDER DERIVATFORPLIKTELSER 
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Motpart 

I ALT 

 

Ikke identifisert, notert på 

en handelsplass 

Ikke identifisert, ikke 

notert på en handelsplass 
hvorav: konserninterne 

hvorav: forpliktelser omfattet av en 

tredjestats lovgivning, unntatt 

konserninterne 

Rad Post 0070 0080 0090 0100 0110 

0100 FORPLIKTELSER SOM ER UTELUKKET FRA INTERN 

TAPSDEKNING 
     

0110 Dekkede innskudd      

0120 Sikret gjeld – del med sikkerhet      

0130 Forpliktelser overfor kunder, dersom de er beskyttet ved 

insolvens 

     

0140 Gjeld oppstått fra forvaltning av betrodde midler, dersom 

den er beskyttet ved insolvens 

     

0150 Forpliktelser overfor institusjoner < 7 dager      

0160 Forpliktelser overfor systemer/systemansvarlige < 7 dager      

0170 Forpliktelser overfor arbeidstakere      

0180 Forpliktelser som er avgjørende for den daglige driften      

0190 Forpliktelser overfor skatte- og trygdemyndigheter, 

forutsatt at disse har forrang 

     

0200 Forpliktelser overfor innskuddsgarantiordninger      

0300 FORPLIKTELSER SOM IKKE ER UTELUKKET FRA 

INTERN TAPSDEKNING 
     

0310 Udekkede innskudd med prioritet      

0311 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned      

0312 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år      
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Motpart 

I ALT 

 

Ikke identifisert, notert på 

en handelsplass 

Ikke identifisert, ikke 

notert på en handelsplass 
hvorav: konserninterne 

hvorav: forpliktelser omfattet av en 

tredjestats lovgivning, unntatt 

konserninterne 

Rad Post 0070 0080 0090 0100 0110 

0313 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år      

0314 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år      

0320 Udekkede innskudd uten prioritet      

0321 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned      

0322 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år      

0323 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år      

0324 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år      

0330 Balanseført gjeld som følger av derivater      

0331 Samlet netto gjeldsposisjoner, avtalefestede 

motregningsgrupper tatt i betraktning, etter justering 

av markedsverdi, før motregning av sikkerhet 

     

0332 Samlet netto gjeldsposisjoner, avtalefestede 

motregningsgrupper tatt i betraktning, etter justering 

av markedsverdi, etter motregning av sikkerhet 

     

0333 Samlet netto gjeldsposisjoner, avtalefestede 

motregningsgrupper tatt i betraktning, etter justering 

av markedsverdi, etter motregning av sikkerhet, 

iberegnet antatte avviklingsbeløp 

     

0334 Samlet netto gjeldsposisjoner, etter anvendelse av 

avregningsreglene 

     

0340 Del av sikret gjeld som overstiger verdi av 

sikkerhetsretten 

     

0341 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned      

0342 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år      



   

 

 

1
4

.1
.2

0
2
1

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

/3
4
7
 

 
 

Motpart 

I ALT 

 

Ikke identifisert, notert på 

en handelsplass 

Ikke identifisert, ikke 

notert på en handelsplass 
hvorav: konserninterne 

hvorav: forpliktelser omfattet av en 

tredjestats lovgivning, unntatt 

konserninterne 

Rad Post 0070 0080 0090 0100 0110 

0343 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år      

0344 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år      

0350 Strukturerte gjeldsinstrumenter      

0351 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned      

0352 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år      

0353 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år      

0354 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år      

0360 Ordinær, usikret seniorgjeld      

0361 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned      

0362 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år      

0363 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år      

0364 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år      

0365 Gjeld med prioritet mellom ansvarlig lånekapital og 

ordinær, usikret seniorgjeld 

     

0366 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned      

0367 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år      

0368 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år      

0369 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år      

0370 Etterprioriterte forpliktelser (regnes ikke som 

ansvarlig kapital) 

     

0371 hvorav: gjenværende løpetid <= 1 måned      
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Motpart 

I ALT 

 

Ikke identifisert, notert på 

en handelsplass 

Ikke identifisert, ikke 

notert på en handelsplass 
hvorav: konserninterne 

hvorav: forpliktelser omfattet av en 

tredjestats lovgivning, unntatt 

konserninterne 

Rad Post 0070 0080 0090 0100 0110 

0372 hvorav: gjenværende løpetid > 1 måned < 1 år      

0373 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år      

0374 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år      

0380 Andre MREL-kvalifiserte forpliktelser      

0381 hvorav: gjenværende løpetid >= 1 år og < 2 år      

0382 hvorav: gjenværende løpetid >= 2 år      

0390 Ikke-finansielle forpliktelser      

0400 Øvrige forpliktelser      

0500 ANSVARLIG KAPITAL      

0510 Ren kjernekapital      

0511 hvorav: kapitalinstrumenter/aksjekapital      

0512 hvorav: instrumenter likestilt med ordinære aksjer      

0520 Annen godkjent kjernekapital      

0521 hvorav: (del av) etterprioriterte forpliktelser som 

regnes som ansvarlig kapital 

     

0530 Tilleggskapital      

0531 hvorav: (del av) etterprioriterte forpliktelser som 

regnes som ansvarlig kapital 

     

0600 SUM FORPLIKTELSER OG ANSVARLIG KAPITAL, 

HERUNDER DERIVATFORPLIKTELSER 
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Z 03.00 – Krav til ansvarlig kapital (OWN) 

 

 

Beløp eller prosentdel 

0010 

SAMLET RISIKOVEKTET EKSPONERINGSBELØP 0100  

Bidrag til samlet konsolidert risikovektet eksponeringsbeløp 0110  

Krav til startkapital og uvektet kjernekapitalandel   

Startkapital 0210  

Krav til uvektet kjernekapitalandel 0220  

SAMLET SREP-KAPITALKRAV (TSCR) 0300  

TSCR: skal bestå av ren kjernekapital 0310  

TSCR: skal bestå av kjernekapital 0320  

KOMBINERTE BUFFERKRAV 0400  

Kapitalbevaringsbuffer 0410  

Bevaringsbuffer for makrotilsynsrisiko eller systemrisiko identifisert på medlemsstatsnivå 0420  

Institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer 0430  

Systemrisikobuffer 0440  

Buffer for globalt systemviktige institusjoner 0450  

Buffer for andre systemviktige institusjoner 0460  

Samlet kapitalkrav (OCR) 0500  

OCR: skal bestå av ren kjernekapital 0510  

OCR: skal bestå av kjernekapital 0520  

OCR og Pilar 2-retningslinjer (P2G) 0600  

OCR og P2G: skal bestå av ren kjernekapital 0610  

OCR og P2G: skal bestå av kjernekapital 0620  
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Z 04.00 – Konserninterne finansielle forbindelser (IFC) 

 

Utsteder eller garantert foretak Kreditor, innehaver eller garantist Finansiell forbindelse 

Foretaksnavn Kode Foretaksnavn Kode Type 

Utestående beløp 

 
hvorav: utstedt i henhold til 

en tredjestats lovgivning 
hvorav: MREL-kvalifiserte 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 

        

 

Z 05.01 – Forpliktelser overfor større motparter (MCP 1) 

 

Motpart 
Type Utestående beløp 

Foretaksnavn Kode Konsern eller enkeltforetak Land Sektor 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

       

 

Z 05.02 – Større motparter utenfor balansen (MCP 2) 

 

Motpart 
Type Beløp 

Foretaksnavn Kode Konsern eller enkeltforetak Land Sektor 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

       

 

Z 06.00 – Innskuddsgaranti (DIS) 

 

Juridisk person Medlemskap i en innskuddsgarantiordning Institusjonell 

beskyttelsesordning 
Avtalefestet tilleggsbeskyttelse 

Foretaksnavn Kode Innskuddsgarantiordning Dekkede innskuddsbeløp 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 
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Z 07.01 – Kritikalitetsvurdering av økonomiske funksjoner (FUNC 1) 

Land: 

  

 

 

Rad 

Økonomiske funksjoner Kvantitative opplysninger Kritikalitetsvurdering 

ID Økonomisk funksjon 

Beskrivelse av 

økonomisk 

funksjon 

Markedsandel Pengebeløp 
Numerisk 

indikator 

Konsekvenser for 

markedet 

Substitusjons-

mulighet 
Kritisk funksjon 

  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

 1 Innskudd 

0010 1,1 Husholdninger        

0020 1,2 Ikke-finansielle foretak – SMB-er        

0030 1,3 Ikke-finansielle foretak – ikke-SMB-er        

0040 1,4 Sentralmyndigheter        

0050 1,5 Andre sektorer/motparter (1)        

0060 1,6 Andre sektorer/motparter (2)        

0070 1,7 Andre sektorer/motparter (3)        

 2 Utlån 

0080 2,1 Husholdninger – boliglån        

0090 2,2 Husholdninger – andre lån        

0100 2,3 Ikke-finansielle foretak – SMB-er        

0110 2,4 Ikke-finansielle foretak – ikke-SMB-er        
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Rad 

Økonomiske funksjoner Kvantitative opplysninger Kritikalitetsvurdering 

ID Økonomisk funksjon 

Beskrivelse av 

økonomisk 

funksjon 

Markedsandel Pengebeløp 
Numerisk 

indikator 

Konsekvenser for 

markedet 

Substitusjons-

mulighet 
Kritisk funksjon 

  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

0120 2,5 Sentralmyndigheter        

0130 2,6 Andre sektorer/motparter (1)        

0140 2,7 Andre sektorer/motparter (2)        

0150 2,8 Andre sektorer/motparter (3)        

 3 Betalings-, kontant-, oppgjørs-, clearing- og depottjenester 

0160 3,1 Betalingstjenester til monetære finans-

institusjoner 

       

0170 3,2 Betalingstjenester til ikke-monetære finans-

institusjoner 

       

0180 3,3 Kontanttjenester        

0190 3,4 Tjenester i forbindelse med verdipapir-

oppgjør 

       

0200 3,5 CCP-clearingtjenester        

0210 3,6 Depottjenester        

0220 3,7 Andre tjenester/virksomheter/funksjoner (1)        

0230 3,8 Andre tjenester/virksomheter/funksjoner (2)        

0240 3,9 Andre tjenester/virksomheter/funksjoner (3)        

 4 Kapitalmarkeder 

0250 4,1 Derivater som innehas for handel – OTC        

0260 4,2 Derivater som innehas for handel – ikke-

OTC 
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Rad 

Økonomiske funksjoner Kvantitative opplysninger Kritikalitetsvurdering 

ID Økonomisk funksjon 

Beskrivelse av 

økonomisk 

funksjon 

Markedsandel Pengebeløp 
Numerisk 

indikator 

Konsekvenser for 

markedet 

Substitusjons-

mulighet 
Kritisk funksjon 

  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

0270 4,3 Annenhåndsmarkeder/handel (som bare 

innehas for handel) 

       

0280 4,4 Primærmarkeder/fulltegningsgaranti        

0290 4,5 Andre tjenester/virksomheter/funksjoner (1)        

0300 4,6 Andre tjenester/virksomheter/funksjoner (2)        

0310 4,7 Andre tjenester/virksomheter/funksjoner (3)        

 5 Finansiering i kapitalmarkedet 

0320 5,1 Innlån        

0330 5,2 Derivater (eiendeler)        

0340 5,3 Utlån        

0350 5,4 Derivater (forpliktelser)        

0360 5,5 Andre produkttyper (1)        

0370 5,6 Andre produkttyper (2)        

0380 5.7 Andre produkttyper (3)        
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Z 07.02 – Kartlegging av kritiske funksjoner etter juridisk person (FUNC 2) 

 

Kritiske funksjoner Juridisk person Økonomisk betydning 

Land ID Foretaksnavn Kode Pengebeløp 

0010 0020 0030 0040 0050 

     

 

Z 07.03 – Kartlegging av hovedforretningsområder etter juridisk person (FUNC 3) 

 

Hovedforretningsområde Juridisk person 

Hovedforretningsområde Forretningsområde-ID Beskrivelse Foretaksnavn Kode 

0010 0020 0030 0040 0050 

     

 

Z 07.04 – Kartlegging av kritiske funksjoner etter hovedforretningsområde (FUNC 4) 

 

Kritiske funksjoner Hovedforretningsområde 

Land Funksjons-ID Hovedforretningsområde Forretningsområde-ID 

0010 0020 0030 0040 

    

 

Z 08.00 – Kritiske tjenester (SERV) 

 

Identifi-

kasjonskode 
Tjenestetype 

Tjenestemottaker Tjenesteyter Kritisk funksjon 
Antatt 

substitu-

sjonstid 

Antatt tid for 

tilgang til 

avtaleopplys-

ninger 

Gjeldende 

lovgivning 

Avtale som 

videreføres i 

krisehånd-

tering 
Foretaksnavn Kode Foretaksnavn Kode 

Del av 

konsernet 
Land ID 

0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 
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Z 09.00 – FMI-tjenester – Leverandører og brukere – Kartlegging etter kritisk funksjon (FMI) 

 

Bruker Kritisk funksjon Leverandør 

Gjeldende 

lovgivning 
Foretaksnavn Kode Land ID 

Finansmarkedsinfrastruktur (FMI) 

Type deltaking 

Formidler 
Beskrivelse av 

tjenesten 
Systemtype Navn FMI-kode Navn Kode 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 

            

 

Z 10.01 – Kritiske informasjonssystemer (generelle opplysninger) (CIS 1) 

 

Kritisk informasjonssystem Systemansvarlig konsernforetak 

Systemets identifikasjonskode Navn Type Beskrivelse Foretaksnavn Kode 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 

      

 

Z 10.02 – Kartlegging av informasjonssystemer (CIS 2) 

 

Systemets identifikasjonskode Konsernforetak som bruker systemet Kritisk tjeneste Kritisk funksjon 

 Foretaksnavn Kode Identifikasjonskode Land ID 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 
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I. Generell veiledning 

I.1 Struktur 

1. Rammen består av 15 maler fordelt på tre seksjoner: 

1) «Generelle opplysninger», som gir oversikt over organisasjonsstrukturen i et konsern og dets foretak, 

fordelingen av eiendeler og risikovektede eksponeringsbeløp. Denne kategorien inneholder malen «Z 01.00 – 

Organisasjonsstruktur (ORG)». 

2) «Opplysninger om poster i og utenfor balansen», som gir finansiell informasjon om forpliktelser, ansvarlig 

kapital, finansielle forbindelser mellom konsernforetak, forpliktelser overfor større motparter og poster utenfor 

balansen som er mottatt fra større motparter, samt innskuddsgaranti. Denne seksjonen består av seks maler: 

a) «Z 02.00 – Gjeldsstruktur (LIAB)». 

b) «Z 03.00 – Krav til ansvarlig kapital (OWN)». 

c) «Z 04.00 – Konserninterne finansielle forbindelser (IFC)». 

d) For de største motpartene er det to maler: «Z 05.01 – Forpliktelser overfor større motparter (Z-MCP 1)» og 

«Z 05.02 – Større motparter utenfor balansen (Z-MCP 2)». 

e) «Z 06.00 – Innskuddsgaranti (Z-DIS)». 

3) «Kritiske funksjoner», som gir en oversikt over kritiske funksjoner og kartlegger dem etter juridisk person, 

hovedforretningsområde, kritiske tjenester, finansmarkedsinfrastrukturer og informasjonssystemer. Denne 

seksjonen består av sju maler: 

— Fire maler for å identifisere kritiske funksjoner og kartlegge disse etter hovedforretningsområde og 

konsernforetak: «Z 07.01 – Kritikalitetsvurdering av økonomiske funksjoner (Z-FUNC 1)», «Z 07.02 – 

Kartlegging av kritiske funksjoner etter juridisk person (Z-FUNC 2)», «Z 07.03 – Kartlegging av 

hovedforretningsområder etter juridisk person (Z-FUNC 3)» og «Z 07.04 – Kartlegging av kritiske 

funksjoner etter hovedforretningsområde (Z-FUNC 4)». 
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— «Z 08.00 – Kritiske tjenester (Z-SERV)». 

— «Z 09.00 – FMI-tjenester – Leverandører og brukere – Kartlegging etter kritisk funksjon (FMI)». 

— To maler for kritiske informasjonssystemer: «Z 10.01 – Kritiske informasjonssystemer (generelle 

opplysninger) (Z-CIS 1)» og «Z 10.02 – Kartlegging av informasjonssystemer (Z-CIS 2)». 

I.2 Henvisninger 

2. I dette vedlegget menes med 

a) «Basel-komiteen» Basel-komiteen for banktilsyn i Den internasjonale oppgjørsbank, 

b) «CPMI» Komiteen for betalings- og markedsinfrastruktur i Den internasjonale oppgjørsbank, 

c) «FINREP» maler for finansiell informasjon i vedlegg III og IV samt tilleggsinstruksene i vedlegg V til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014(1), 

d) «COREP (OF)» vedlegg I (maler) og II (instrukser) til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014, 

e) «COREP (LR)» vedlegg X (maler) og XI (instrukser) til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014, 

f) «FSB» Rådet for finansiell stabilitet, 

g) «IAS» de internasjonale regnskapsstandardene som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1606/2002(2), 

h) «IFRS» de internasjonale standardene for finansiell rapportering som definert i artikkel 2 i forordning (EF) 

nr. 1606/2002(2), 

i) «LEI-kode» en identifikator for juridisk enhet, en referansekode foreslått av Rådet for finansiell stabilitet 

(FSB) og godkjent av G20 som skal sikre entydig, global identifikasjon av partene i finansielle transaksjoner. 

Inntil det globale LEI-systemet er i full drift, tildeles motpartene foreløpige LEI-koder av lokale enheter som er 

godkjent av Tilsynskomiteen (Regulatory Oversight Committee, ROC; for nærmere opplysninger, se 

www.leiroc.org). Dersom det finnes LEI-kode for en gitt motpart, skal denne brukes for å identifisere 

motparten, 

j) «NGAAP» eller «nasjonale alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper» nasjonale regnskapsregelverk utviklet i 

henhold til direktiv 86/635/EØF(3). 

I.3 Regnskapsstandarder 

3. Med mindre annet er angitt i denne veiledningen, skal institusjonene rapportere alle beløp etter det 

regnskapsregelverket de bruker for å rapportere finansiell informasjon i samsvar med artikkel 9–11 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Institusjoner som ikke har plikt til å rapportere finansiell 

informasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014, skal følge reglene i sine respektive 

regnskapsregelverk. 

4. For institusjoner som rapporterer i henhold til IFRS, er det tatt med henvisninger til relevante IFRS-standarder. 

I.4 Konsolideringens omfang 

5. Alt etter malen viser denne rammen til 

— konsolidering på grunnlag av regnskapskonsolidering (foretak som inngår i konsernregnskapet i samsvar med 

gjeldende regnskapsregelverk), 

  

(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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT 

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 
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— konsolidering for tilsynsformål (foretak som omfattes av konsolideringen i henhold til del 1 avdeling II kapittel 

2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1)) på nivået for morforetaket i Unionen, 

— konsolidering på nivået for foretaket som er gjenstand for krisehåndtering, i konsernet som er gjenstand for 

krisehåndtering. 

6. For hver mal skal institusjonene følge det eller de konsolideringsgrunnlagene som får anvendelse i henhold til 

artikkel 4 i denne forordningen. 

I.5 Nummerering og andre konvensjoner 

7. Ved henvisning til kolonner, rader og celler i malene følger denne veiledningen nedenstående prinsipper for 

nummerering. Valideringsreglene gjør også utstrakt bruk av den samme nummereringen. 

8. Denne veiledningen bruker følgende generelle notasjon for å vise til kolonner, rader og celler i en mal: 

{mal;rad;kolonne}. 

9. Ved validering inne i en mal der bare datapunkter fra samme mal benyttes, viser ikke notasjonen til en mal: 

{rad;kolonne}. 

10. Når malen bare har én kolonne, vises det bare til rader: {mal;rad}. 

11. En asterisk viser at valideringen gjelder tidligere angitte rader og kolonner. 

12. Dersom et punkt ikke er relevant for de foretakene rapporten gjelder, skal det tilsvarende feltet ikke fylles ut. 

13. Når denne veiledningen viser til en primærnøkkel, menes en kolonne eller en kombinasjon av kolonner som 

entydig identifiserer samtlige rader i malen. En primærnøkkel skal inneholde en entydig verdi for hver rad i 

malen. Verdien kan ikke være en nullverdi. 

II. Veiledning til utfylling av malen 

II.1 Z 01.00 – Organisasjonsstruktur (ORG) 

II.1.1 Generelle merknader 

14. Denne malen gir en oversikt over konsernets juridiske struktur og eierstruktur. Det skal sendes inn én felles mal 

for alle konsernforetak som oppfyller minsteterskelen fastsatt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i denne forordningen. 

Bare juridiske personer skal føres opp i denne malen. 

II.1.2 Veiledning til bestemte poster 

Kolonner Veiledning 

0010-0160 Foretak 

0010 Navn 

Foretaksnavn. Offisielt navn slik det framgår av selskapsdokumentene, med angivelse av juridisk form. 

0020 Kode 

Foretakskode. For institusjoner skal koden være den 20-sifrede alfanumeriske LEI-koden. For andre 

foretak skal koden være den 20-sifrede alfanumeriske LEI-koden, og i mangel av en slik kode, en kode 

fastsatt i henhold til et ensartet koderegelverk som gjelder i Unionen, og dersom heller ikke denne 

finnes, en nasjonal kode. 

Koden skal være unik og brukes konsekvent i alle maler. Koden skal alltid ha en verdi. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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Kolonner Veiledning 

0030 LEI-kode 

Foretakets 20-sifrede alfanumeriske LEI-kode, dersom en slik finnes. 

0040 Foretakstype 

Foretakstypen skal være én av følgende (i prioritert rekkefølge): 

a) «Kredittinstitusjon» 

Denne kategorien skal omfatte kredittinstitusjoner som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, unntatt foretak nevnt i artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2013/36/EU(6). 

b) «Verdipapirforetak omfattet av startkapitalkravet fastsatt i artikkel 28 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU» 

Denne kategorien skal omfatte verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2) i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som er omfattet av startkapitalkravet fastsatt i artikkel 28 nr. 2 i 

direktiv 2013/36/EU. 

c) «Verdipapirforetak ikke omfattet av startkapitalkravet fastsatt i artikkel 28 nr. 2 i direktiv 

2013/36/EU» 

d) «Finansinstitusjon» 

Denne kategorien skal omfatte finansinstitusjoner som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 26) i 

forordning (EU) nr. 575/2013, bortsett fra de som er klassifisert som «Holdingselskap» i henhold 

til bokstav e) under. 

e) «Holdingselskap» 

Denne kategorien skal omfatte samtlige av følgende: 

— Finansielt holdingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 20) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

— Blandet finansielt holdingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

— Blandet holdingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

— Finansielt morholdingselskap i en medlemsstat som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 30) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

— Finansielt morholdingselskap i Unionen som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 31) i forordning 

(EU) nr. 575/2013. 

— Blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 32) 

i forordning (EU) nr. 575/2013. 

— Blandet finansielt morholdingselskap i Unionen som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 33) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

f) «Forsikringsforetak» 

Denne kategorien skal omfatte forsikringsforetak som definert i artikkel 13 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(7). 

g) «Annen type foretak», for foretak som ikke kommer inn under noen av ovenstående kategorier. 

0050 Land 

ISO 3166-1-alfa-2-koden for stiftelsesstat, som kan være en medlemsstat eller en tredjestat. 

0060 Omfattes av tilsynsområdet 

Bruk følgende forkortelser: 

Y – Ja 

N – Nei 

  

(6) 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). 

(7) 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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Kolonner Veiledning 

0070 Unntak i henhold til CRR art. 7 

Bruk følgende forkortelser: 

Y – Dersom vedkommende myndighet har gitt foretaket unntak fra anvendelsen av artikkel 6 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 i samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

N – Hvis ikke. 

0080 Unntak i henhold til CRR art. 10 

Bruk følgende forkortelser: 

Y – Dersom vedkommende myndighet har gitt institusjonen unntak i henhold til artikkel 10 i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

N – Hvis ikke. 

0090 Sum eiendeler 

Sum eiendeler i henhold til definisjonen for FINREP: {F 01.01;380,010}. 

0100 Samlet risikovektet eksponeringsbeløp 

Samlet risikovektet eksponeringsbeløp i henhold til definisjonen for COREP (OF): {C 02.00;010;010}. 

Denne posten skal ikke rapporteres for foretak som ikke er institusjoner, og heller ikke for foretak som 

er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 7 eller artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

0110 Eksponeringsmål i uvektet kjernekapitalandel 

Samlet eksponeringsmål i uvektet kjernekapitalandel som definert for COREP (LR):  

{C 47.00;290;010}. 

Denne posten skal ikke rapporteres for foretak som ikke er institusjoner, og heller ikke for foretak som 

er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 7 eller artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

0120 Regnskapsstandard 

De regnskapsstandarder som anvendes av foretaket. Bruk følgende forkortelser: 

— IFRS 

— nGAAP 

0130 Bidrag til samlede konsoliderte eiendeler 

Det beløpet foretaket bidrar med til de samlede konsoliderte eiendelene for konsernet rapporten gjelder. 

0140 Bidrag til samlet konsolidert risikovektet eksponeringsbeløp 

Det beløpet foretaket bidrar med til samlet konsolidert risikovektet eksponeringsbeløp for konsernet 

rapporten gjelder. 

0150 Bidrag til konsolidert eksponeringsmål i uvektet kjernekapitalandel 

Det beløpet foretaket bidrar med til samlet konsolidert eksponeringsmål i uvektet kjernekapitalandel 

for konsernet rapporten gjelder. 

0160 Berørt juridisk person 

Om foretaket er en berørt juridisk person i henhold til definisjonen i artikkel 2 i denne forordningen. 
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Kolonner Veiledning 

0170-0210 Direkte morforetak 

Foretakets direkte morforetak. Bare et direkte morforetak som har mer enn 5 % av stemmerettene i 

foretaket, skal rapporteres. 

Dersom et foretak har mer enn ett direkte morforetak, er det bare det direkte morforetaket som har 

høyest kapitalandel, eventuelt størst andel av stemmerettene, som skal rapporteres. 

0140 Navn 

Navnet på foretakets direkte morforetak. 

0150 Kode 

Kode for det direkte morforetaket. For institusjoner skal koden være den 20-sifrede alfanumeriske LEI-

koden. For andre foretak skal koden være den 20-sifrede alfanumeriske LEI-koden, og i mangel av en 

slik kode, en kode fastsatt i henhold til et ensartet koderegelverk som gjelder i Unionen, og dersom 

heller ikke denne finnes, en nasjonal kode. 

Koden skal være unik og brukes konsekvent i alle maler. Koden skal alltid ha en verdi. 

0160 LEI-kode 

Foretakets 20-sifrede alfanumeriske LEI-kode, dersom en slik finnes. 

0170 Aksjekapital 

Det direkte morforetakets andel i foretakets aksjekapital, reserver unntatt. 

0180 Stemmeretter i foretaket 

Prosentandel av stemmerettene i foretaket som innehas av det direkte morforetaket. 

Denne opplysningen kreves bare dersom en aksje ikke er lik én stemme (altså der stemmeretter ikke 

tilsvarer aksjekapital). 

II.2 Z 02.00 – Gjeldsstruktur (LIAB) 

II.2.1 Generelle merknader 

15. Denne malen skal fylles ut med detaljerte opplysninger om foretakets eller konsernets gjeldsstruktur. Forpliktelser 

skal fordeles etter forpliktelser som er utelukket fra intern tapsdekning, og forpliktelser som ikke er utelukket fra 

intern tapsdekning. Ytterligere inndelinger skjer etter forpliktelsesklasser, motpartsklasser og løpetid. 

16. Dersom det foretas inndeling etter løpetid i denne malen, skal gjenværende løpetid være tiden fram til avtalens 

utløpsdato eller, dersom innehaveren av et instrument i henhold til loven eller avtale har en eksplisitt eller 

implisitt rett til tilbakebetaling på et tidligere tidspunkt, fram til den første dagen en slik rett oppstår. Innbetalinger 

på hovedstol skal inndeles i tilsvarende løpetidsintervaller. Der det er aktuelt, skal løpetid behandles separat for 

hovedstol og påløpte renter. 

17. Vanligvis skal beløp som rapporteres i denne malen, være utestående beløp. Det utestående beløpet for en 

fordring eller et instrument skal være summen av hovedstolen og påløpte renter på fordringen eller instrumentet. 

Det utestående beløpet skal være lik verdien av den fordringen kredittgiveren kan gjøre krav på i en 

insolvensbehandling. 

18. Som unntak fra foregående ledd skal balanseført gjeld som følger av derivater (rapportert i rad 0330), rapporteres 

som balanseførte verdier. Balanseført verdi skal være balanseført verdi som definert for FINREP-formål i henhold 

til enten IFRS eller nGAAP, alt etter som. Ellers oppgis de tall som brukes ved rapportering i henhold til nGAAP.  
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II.2.2 Veiledning til bestemte poster 

Kolonner Veiledning 

0010 Husholdninger 

FINREP vedlegg V del 1 nr. 42 bokstav f). 

Enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner i egenskap av konsumenter samt produsenter av varer 

og ikke-finansielle tjenester utelukkende til eget bruk og produsenter av markedsrettede varer og ikke-

finansielle og finansielle tjenester, forutsatt at deres virksomhet ikke utføres av selskapslignende 

foretak. I dette inngår ideelle husholdningsrettede organisasjoner som hovedsakelig driver med 

produksjon av ikke-markedsrettede varer og tjenester som er beregnet på særskilte grupper av 

husholdninger. 

0020 Ikke-finansielle foretak (SMB-er) 

Avdeling I artikkel 2 nr. 1 i vedlegget til kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003(8); FINREP 

vedlegg V del 1 nr. 5 bokstav i). 

Bedrifter som sysselsetter færre enn 250 personer og har en årsomsetning som ikke overstiger  

50 millioner euro og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro. 

0030 Ikke-finansielle foretak (ikke-SMB-er) 

FINREP vedlegg V del 1 nr. 42 bokstav e). 

Foretak og selskapslignende foretak som ikke driver med finansformidling, men hovedsakelig med 

produksjon av markedsrettede varer og ikke-finansielle tjenester i samsvar med Den europeiske 

sentralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013(9). 

Gjelder ikke «SMB-er» som rapporteres i kolonne 0020. 

0040 Kredittinstitusjoner 

FINREP vedlegg V del 1 nr. 42 bokstav c). 

Kredittinstitusjoner som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1) i forordning (EU) nr. 575/2013 og 

multilaterale utviklingsbanker. 

0050 Andre finansielle foretak 

FINREP vedlegg V del 1 nr. 42 bokstav d). 

Alle finansielle foretak og selskapslignende foretak som ikke er kredittinstitusjoner, som 

verdipapirforetak, investeringsfond, forsikringsselskaper, pensjonsfond, innretninger for kollektiv 

investering og clearingsentraler samt øvrige finansformidlere, finansielle hjelpeforetak og 

konserntilknyttede finansinstitusjoner og pengeutlånere. 

0060 Sentralmyndigheter og sentralbanker 

FINREP vedlegg V del 1 nr. 42 bokstav a) og b). 

Sentralbanker og sentralmyndigheter eller statlige, regionale og lokale myndigheter, herunder 

administrative organer og ikke-kommersielle foretak, men ikke offentlige foretak og private foretak 

som eies av disse myndighetene, og som driver kommersiell virksomhet (som skal rapporteres under 

«kredittinstitusjoner», «andre finansielle foretak» eller «ikke-finansielle foretak», avhengig av 

virksomhet), trygdeforvaltninger og internasjonale organisasjoner, som Den europeiske union, Det 

internasjonale valutafond og Den internasjonale oppgjørsbank. 

0070 Ikke identifisert, notert på en handelsplass 

Dersom identiteten til innehaveren av et verdipapir ikke er kjent fordi instrumentene er notert på en 

handelsplass som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om 

markeder for finansielle instrumenter, skal beløpene rapporteres i denne kolonnen. 

  

(8) Kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (meddelt under nummer 

C(2003) 1422) (EFT L 124 av 20.5.2003, s. 36).  

(9) Den europeiske sentralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 om balansen til monetære finansinstitusjoner (EUT L 297 av 7.11.2013, s. 1). 
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Kolonner Veiledning 

0080 Ikke identifisert, ikke notert på en handelsplass 

Dersom identiteten til innehaveren av et verdipapir ikke er kjent og instrumentene ikke er notert på en 

handelsplass, skal beløpene rapporteres i denne kolonnen, og det kreves ingen ytterligere spesifisering 

av motparter. Foretakene skal gjøre sitt ytterste for å identifisere motparter og skal begrense bruken av 

denne kolonnen til et minimum. 

0090 I alt 

0100 hvorav: konserninterne 

Forpliktelser overfor foretak som inngår i det overordnede morforetakets konsernregnskaper  

(i motsetning til når konsolideringen gjøres for tilsynsformål). 

0110 hvorav: forpliktelser omfattet av en tredjestats lovgivning, unntatt konserninterne 

Disse skal omfatte bruttobeløp for forpliktelser som er omfattet av en tredjestats lovgivning og/eller er 

utstedt av konsernforetak etablert i tredjestater. Konserninterne forpliktelser skal ikke tas med. 

Dersom krisehåndteringsmyndigheten har bekreftet at den har funnet det godtgjort i henhold til 

artikkel 45 nr. 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(10) at en beslutning fra en 

krisehåndteringsmyndighet om å nedskrive eller konvertere en forpliktelse er gyldig i henhold til 

lovgivningen i vedkommende tredjestat, skal denne forpliktelsen ikke rapporteres i denne rubrikken. 

 

Rader Veiledning 

0100 Forpliktelser som er utelukket fra intern tapsdekning 

Artikkel 44 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU fastsetter at «krisehåndteringsmyndighetene skal ikke anvende 

sine nedskrivnings- eller konverteringsfullmakter med hensyn til følgende forpliktelser når de er 

omfattet av en medlemsstats eller tredjestats lovgivning». 

0110 Dekkede innskudd 

Beløpet for dekkede innskudd som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 5) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/49/EU(11), med unntak av midlertidig høye innskudd som definert i artikkel 6 nr. 2 i 

nevnte direktiv. 

0120 Sikret gjeld – del med sikkerhet 

Artikkel 44 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2014/59/EU. 

Sikret gjeld, herunder gjenkjøpsavtaler, obligasjoner med fortrinnsrett og forpliktelser i form av 

finansielle instrumenter som utgjør en integrert del av fordringsmassen, og som i henhold til nasjonal 

rett er sikret på tilsvarende måte som obligasjoner med fortrinnsrett. 

Verken kravet om å sikre at alle sikrede eiendeler i tilknytning til obligasjoner med fortrinnsrett i en 

fordringsmasse forblir uberørt, holdes atskilt og får tilstrekkelige midler, eller unntaket i henhold til 

artikkel 44 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2014/59/EU skal være til hinder for at krisehåndterings-

myndighetene ved behov kan anvende sine fullmakter i forbindelse med en del av en sikret gjeld eller 

en forpliktelse som det er stilt sikkerhet for til en verdi som overstiger verdien av eiendelene, pantet, 

panteretten eller sikkerheten som forpliktelsen er sikret gjennom. Det udekkede beløpet av denne 

sikrede gjelden skal ikke rapporteres i denne raden, men rapporteres i rad 0340, med nærmere 

spesifikasjoner. 

  

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 149). 
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Rader Veiledning 

 Sentralbankforpliktelser som er dekket av en sikkerhetsgruppe (f.eks. viktigste refinansierings-

transaksjoner, langsiktige refinansieringstransaksjoner, rettede langsiktige refinansierings-

transaksjoner osv.), skal betraktes som sikret gjeld. 

En bestemt type forpliktelser er sikkerhetsposisjoner (f.eks. kontantsikkerhet) som er mottatt og 

registrert i balansen. Dersom slike sikkerhetsposisjoner er juridisk bundet til en eiendelsposisjon, skal 

de for denne rapportens formål behandles som sikret gjeld. 

0130 Forpliktelser overfor kunder, dersom de er beskyttet ved insolvens 

Artikkel 44 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2014/59/EU. 

Enhver forpliktelse som oppstår som følge av at institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d) i direktiv 2014/59/EU innehar kunders eiendeler eller penger, herunder kunders 

eiendeler eller penger som innehas av eller på vegne av investeringsforetak som definert i artikkel 1 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(12) eller AIF-er som definert i artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(13), forutsatt at en slik kunde er beskyttet i 

henhold til gjeldende insolvenslovgivning. 

0140 Gjeld oppstått fra forvaltning av betrodde midler, dersom den er beskyttet ved insolvens 

Artikkel 44 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2014/59/EU. 

Enhver forpliktelse som oppstår som følge av et tillitsforhold mellom institusjonen eller foretaket 

nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i direktiv 2014/59/EU (som forvalter) og en annen person 

(som mottaker), forutsatt at en slik mottaker er beskyttet i henhold til gjeldende insolvenslovgivning 

eller sivilrettslige bestemmelser. 

0150 Forpliktelser overfor kredittinstitusjoner < 7 dager 

Artikkel 44 nr. 2 bokstav e) i direktiv 2014/59/EU. 

Forpliktelser overfor kredittinstitusjoner, unntatt foretak som er del av samme regnskapsgruppe, med 

en opprinnelig løpetid på under sju dager. 

0160 Forpliktelser overfor systemer/systemansvarlige < 7 dager 

Artikkel 44 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2014/59/EU. 

Forpliktelser med en gjenværende løpetid på under sju dager, overfor systemer eller systemansvarlige 

som er utpekt i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(14), eller overfor deres 

deltakere, og som følge av deltakelse i et slikt system. 

0170 Forpliktelser overfor arbeidstakere 

Artikkel 44 nr. 2 bokstav g) punkt i) i direktiv 2014/59/EU. 

Forpliktelser overfor en arbeidstaker i forbindelse med opptjent lønn, pensjonsytelser eller annen fast 

godtgjøring, unntatt den variable delen av godtgjøringen som ikke er omfattet av tariffavtaler. Dette 

får imidlertid ikke anvendelse på den variable delen av godtgjøringen for risikotakere som påtar seg 

betydelig risiko som omhandlet i artikkel 92 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU. 

0180 Forpliktelser som er avgjørende for den daglige driften 

Artikkel 44 nr. 2 bokstav g) punkt ii) i direktiv 2014/59/EU. 

Forpliktelser overfor en kreditor i kommersiell sektor eller handelssektoren som følge av levering til 

institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i direktiv 2015/59/EU av 

varer eller tjenester som er avgjørende for den daglige driften av virksomheten, herunder 

informasjonsteknologitjenester, forsyningstjenester og leie, forvaltning og vedlikehold av lokaler. 

  

(12) 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). 

(13) 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). 

(14) 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). 
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0190 Forpliktelser overfor skatte- og trygdemyndigheter, forutsatt at disse har forrang 

Artikkel 44 nr. 2 bokstav g) punkt iii) i direktiv 2014/59/EU. 

Forpliktelser overfor skatte- og trygdemyndigheter, forutsatt at forpliktelsene har forrang etter 

gjeldende lovgivning. 

0200 Forpliktelser overfor innskuddsgarantiordninger 

Artikkel 44 nr. 2 bokstav g) punkt iv) i direktiv 2014/59/EU. 

Forpliktelser overfor innskuddsgarantiordninger som følge av bidrag som skal betales i samsvar med 

direktiv 2014/49/EU. 

0300 Forpliktelser som ikke er utelukket fra intern tapsdekning 

Dette er summen av rad 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 og 0400. 

0310 Udekkede innskudd med prioritet 

Artikkel 108 i direktiv 2014/59/EU. 

Innskudd som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 3 i direktiv 2014/49/EU som ikke kvalifiserer til 

utelukkelse fra intern tapsdekning (artikkel 44 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2014/59/EU), men som kan 

forventes å bli behandlet gunstigere i samsvar med artikkel 108 i direktiv 2014/59/EU. 

0320 Udekkede innskudd uten prioritet 

Innskudd som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 3 i direktiv 2014/49/EU som ikke kvalifiserer til 

utelukkelse fra intern tapsdekning eller særbehandling i henhold til artikkel 44 nr. 2 bokstav a) eller 

artikkel 108 i direktiv 2014/59/EU. 

0330 Balanseført gjeld som følger av derivater 

Bokført verdi av gjeld som følger av derivater, for et samlet beløp tilsvarende FINREP:  

{F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}. 

0331 Samlet netto gjeldsposisjoner, avtalefestede motregningsgrupper tatt i betraktning, etter 

justering av markedsverdi, før motregning av sikkerhet 

Summen av alle netto markedsverdier for derivatforpliktelser i hver avtalefestet motregningsgruppe. 

Motregningsgruppe skal rapporteres bare dersom motregningsgruppens netto markedsverdi utgjør en 

forpliktelse. For dette formål skal derivater som ikke er omfattet av en motregningsavtale, behandles 

som enkeltavtaler, dvs. som om det forelå en motregningsgruppe med bare ett derivat. 

0332 Samlet netto gjeldsposisjoner, avtalefestede motregningsgrupper tatt i betraktning, etter 

justering av markedsverdi, etter motregning av sikkerhet 

Verdsettingen i rad 0331 skal justeres for sikkerhet som er stilt for å sikre denne eksponeringen, som 

gir summen av disse netto markedsverdier etter motregning av sikkerhet til markedsverdi. 
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0333 Samlet netto gjeldsposisjoner, avtalefestede motregningsgrupper tatt i betraktning, etter 

justering av markedsverdi, etter motregning av sikkerhet, iberegnet antatte avviklingsbeløp 

I henhold til delegert kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1401(15) om verdsetting av forpliktelser 

som følger av derivater, et ytterligere avviklingsbeløp som dekker de tapene eller kostnadene som 

derivatmotparter pådrar seg, eller de gevinstene de realiserer, ved å gjenanskaffe eller oppnå den 

økonomiske motverdien av de oppsagte kontraktenes vesentlige vilkår og partenes opsjonsrettigheter 

med hensyn til disse kontraktene. 

Den enkelte beregningen som kreves for å fastsette et avviklingsbeløp i samsvar med nevnte 

forordning, kan være ganske vanskelig å få til. I stedet kan man bruke tilnærmingsverdier 

(proxyverdier), som kan være basert på tilgjengelige data, for eksempel tilsynskrav for markedsrisiko. 

Dersom det viser seg umulig å beregne avviklingsbeløpet for derivatforpliktelsene, skal beløpet som 

rapporteres, være det samme som beløpet rapportert i rad 0332. 

0334 Samlet netto gjeldsposisjoner, etter anvendelse av avregningsreglene 

Netto gjeldsposisjoner for derivater, etter anvendelse av avregningsreglene i artikkel 429 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 (i forbindelse med beregningen av det samlede eksponeringsmålet for den uvektede 

kjernekapitalandelen), skal rapporteres. 

0340 Del av sikret gjeld som overstiger verdi av sikkerhetsretten 

Beløpet for sikret gjeld eller forpliktelser som det er stilt sikkerhet for til en verdi som overstiger 

verdien av eiendelene, pantet, panteretten eller sikkerheten som forpliktelsen er sikret gjennom. Dette 

skal omfatte den «undersikrede» delen av sikret gjeld, for eksempel den undersikrede delen av 

obligasjoner med fortrinnsrett eller gjenkjøpstransaksjoner. 

0350 Strukturerte gjeldsinstrumenter 

Strukturerte gjeldsinstrumenter defineres for dette formål som gjeldsinstrumenter som omfatter et 

innebygd derivat, med avkastning knyttet til et underliggende verdipapir eller en indeks (offentlig 

eller skreddersydd, for eksempel aksjer eller obligasjoner, fast avkastning eller kreditt, valuta, varer 

osv.). Strukturerte gjeldsinstrumenter omfatter ikke gjeldsinstrumenter som bare er kjøps- eller 

salgsopsjoner; instrumentets verdi er altså ikke avhengig av et eventuelt innebygd derivat. 

0360 Ordinær, usikret seniorgjeld 

Dette omfatter alle ordinære, usikrede seniorinstrumenter som ikke inngår i kategorien strukturerte 

gjeldsinstrumenter. 

0365 Gjeld med prioritet mellom ansvarlig lånekapital og ordinær, usikret seniorgjeld 

Summen av alle følgende forpliktelser: 

— Usikrede fordringer knyttet til gjeldsinstrumenter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 108 

nr. 2 bokstav a), b) og c) og nr. 3 i direktiv 2014/59/EU. 

— Usikrede fordringer knyttet til gjeldsinstrumenter nevnt i artikkel 108 nr. 5 første ledd bokstav b) 

i direktiv 2014/59/EU. 

— De gjeldsinstrumentene med lavest prioritet av de ordinære, usikrede fordringene knyttet til 

gjeldsinstrumenter nevnt i artikkel 108 nr. 7 i direktiv 2014/59/EU som en medlemsstat i henhold 

til nevnte nummer har fastsatt at har samme prioritet som fordringer som oppfyller vilkårene i 

artikkel 108 nr. 2 bokstav a), b) og c) og nr. 3 i direktiv 2014/59/EU. 

  

(15) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om 

fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for metoder og prinsipper for verdsetting av forpliktelser som følger av derivater (EUT L 228 av 23.8.2016, s. 7). 
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0370 Etterprioriterte forpliktelser 

Forpliktelser som i henhold til nasjonal insolvenslovgivning først skal tilbakebetales etter at alle 

klasser av ordinære kreditorer og kreditorer som er innehavere av gjeld med prioritet mellom 

ansvarlig lånekapital og ordinær, usikret seniorgjeld, er tilbakebetalt i sin helhet. Dette omfatter 

forpliktelser som er etterprioritert både etter avtale og etter lov. Når det gjelder holdingselskaper, kan 

ikke-etterprioriterte omsettelige gjeldspapirer også rapporteres i denne kategorien (dvs. strukturell 

etterstillelse). 

Bare etterprioriterte instrumenter som ikke regnes som ansvarlig kapital, skal inngå i denne 

kategorien. 

Denne raden skal også omfatte den delen av etterprioriterte forpliktelser som i prinsippet inngår i den 

ansvarlige kapitalen, men som ikke innregnes i den ansvarlige kapitalen på grunn av utfasings-

bestemmelser som artikkel 64 i forordning (EU) nr. 575/2013 (gjenværende løpetid) eller tiende del i 

forordning (EU) nr. 575/2013 (overgangsbestemmelser). 

0380 Andre MREL-kvalifiserte forpliktelser 

Ethvert instrument som oppfyller MREL-kravene, men som ikke er ført opp i rad 0320 eller 0340–

0370. 

0390 Ikke-finansielle forpliktelser 

I denne raden føres ikke-finansielle forpliktelser som ikke er knyttet til gjeldsinstrumenter der 

innehaveren kan få gjelden nedskrevet av praktiske årsaker, for eksempel avsetninger knyttet til 

tvister som foretaket er innblandet i. 

0400 Øvrige forpliktelser 

Enhver forpliktelse som ikke er rapportert i rad 0100–0390. 

0500 Ansvarlig kapital 

Artikkel 4 nr. 1 punkt 118) og artikkel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Samme definisjon som COREP (OF): {C 01.00;010;010}. 

0510 Ren kjernekapital 

Artikkel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Samme definisjon som COREP (OF): {C 01.00;020;010}. 

0511 hvorav: kapitalinstrumenter/aksjekapital 

Rettslige instrumenter som utgjør (del av) den rene kjernekapitalen i form av kapitalinstrumenter/ 

aksjekapital. 

0512 hvorav: instrumenter likestilt med ordinære aksjer 

Rettslige instrumenter som utgjør (del av) den ansvarlige kapitalen av den rene kjernekapitalen i form 

av andre instrumenter enn kapitalinstrumenter/aksjekapital, men som er likestilt med denne 

kategorien. 

0520 Annen godkjent kjernekapital 

Artikkel 61 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Samme definisjon som COREP (OF): {C 01.00;530;010}. 

0521 hvorav: (del av) etterprioriterte forpliktelser som regnes som ansvarlig kapital 

Rettslige instrumenter som utgjør (del av) annen godkjent kjernekapital. 

0530 Tilleggskapital 

Artikkel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Samme definisjon som COREP (OF): {C 01.00;750;010}. 
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0531 hvorav: (del av) etterprioriterte forpliktelser som regnes som ansvarlig kapital 

Denne oversikten viser de rettslige instrumentene som utgjør (del av) den ansvarlige kapitalen av 

tilleggskapitalen. 

0600 Sum forpliktelser og ansvarlig kapital, herunder derivatforpliktelser 

Summen av alle forpliktelser rapportert i denne malen og beløpet for lovfestet ansvarlig kapital. For 

dette formål skal alle beløp i ovenstående linjer summeres. Når det gjelder derivater, er det verdien i 

rad 0334 som skal brukes, «Samlet netto gjeldsposisjoner, etter anvendelse av avregningsreglene». 

II.3 Z 03.00 – Krav til ansvarlig kapital (OWN) 

II.3.1 Generelle merknader 

19. Denne malen inneholder opplysninger om kravene til ansvarlig kapital for foretaket eller konsernet. 

20. Alle rapporterte opplysninger skal gjenspeile kravene til ansvarlig kapital som gjelder på referansedatoen for 

rapportering. 

21. Opplysningene om Pilar 2-kravene rapportert i denne malen skal baseres på siste tilgjengelige offisielle SREP-

brev fra vedkommende myndighet. 

22. Dersom foretaket rapporten gjelder, ikke er underlagt kapitalkravene på individuelt grunnlag, skal det bare 

rapportere rad 0110. 

II.3.2 Veiledning til bestemte poster 

Rader Veiledning 

0100 Samlet risikovektet eksponeringsbeløp 

Artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Se Z 01.00 kolonne 0100. 

Samlet risikovektet eksponeringsbeløp i henhold til definisjonen for COREP (OF):  

{C 02.00;010;010}. 

0110 Bidrag til samlet konsolidert risikovektet eksponeringsbeløp 

Se Z 01.00 kolonne 0140. 

Samlet eksponeringsmål i uvektet kjernekapitalandel som definert for COREP (LR):  

{C 47.00;290;010}. 

Denne posten skal bare rapporteres for foretak som ikke er underlagt kapitalkravene på individuelt 

grunnlag. 

0210-0250 Krav til startkapital og uvektet kjernekapitalandel 

0210 Startkapital 

Artikkel 12 og artikkel 28–31 i direktiv 2013/36/EU og artikkel 93 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Den startkapitalen som kreves for at en institusjon skal kunne få tillatelse til å starte virksomhet. 

0220 Krav til uvektet kjernekapitalandel 

Det krav til uvektet kjernekapitalandel som gjelder for foretaket eller konsernet, uttrykt i prosent av 

samlet eksponeringsmål i uvektet kjernekapitalandel. Dersom det ikke foreligger noe formelt krav, 

skal foretaket la denne cellen stå tom. 

Samlet eksponeringsmål i uvektet kjernekapitalandel skal være definert som for COREP (LR):  

{C 47.00;290;010}. 
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0300 Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR) 

COREP (OF): {C 03.00;130;010} 

Summen av i) og ii) som følger: 

i) Total kapitaldekning (8 %) i henhold til artikkel 92 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

ii) Tilleggskravene til ansvarlig kapital (Pilar 2-krav – P2R) fastsatt i samsvar med kriteriene angitt i 

EBAs «Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and 

evaluation process and supervisory stress testing» (EBA SREP GL) (retningslinjer for felles 

framgangsmåter og metoder for tilsyns- og evalueringsprosessen og stresstesting innenfor 

rammen av tilsynet). 

Denne posten skal gjenspeile samlet SREP-kapitalkrav (TSCR) i henhold til opplysningene 

institusjonen har fått fra vedkommende myndighet. TSCR er definert i avsnitt 1.2 i EBA SREP GL. 

Dersom vedkommende myndighet ikke har meddelt noe tilleggskrav til ansvarlig kapital, er det bare 

nr. i) som skal rapporteres. 

0310 TSCR: skal bestå av ren kjernekapital 

COREP (OF): {C 03.00;140;010} 

Summen av i) og ii) som følger: 

i) Ren kjernekapitaldekning (4,5 %) i henhold til artikkel 92 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

ii) Den delen av P2R-andelen nevnt i nr. ii) i rad 300 som vedkommende myndighet krever skal 

holdes i form av ren kjernekapital. 

Dersom vedkommende myndighet ikke har meddelt noe tilleggskrav til ansvarlig kapital som skal 

holdes i form av ren kjernekapital, er det bare nr. i) som skal rapporteres. 

0320 TSCR: skal bestå av kjernekapital 

COREP (OF): {C 03.00;150;010} 

Summen av i) og ii) som følger: 

i) Kjernekapitaldekning (6 %) i henhold til artikkel 92 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

ii) Den delen av P2R-andelen nevnt i nr. ii) i rad 300 som vedkommende myndighet krever skal 

holdes i form av kjernekapital. 

Dersom vedkommende myndighet ikke har meddelt noe tilleggskrav til ansvarlig kapital som skal 

holdes i form av kjernekapital, er det bare nr. i) som skal rapporteres. 

0400 Kombinerte bufferkrav 

Artikkel 128 nr. 6 i direktiv 2013/36/EU. 

COREP (OF): {C 04.00;740;010} 

0410 Kapitalbevaringsbuffer 

Artikkel 128 nr. 1 og artikkel 129 i direktiv 2013/36/EU. 

COREP (OF): {C 04.00;750;010} 

I henhold til artikkel 129 nr. 1 er kapitalbevaringsbufferen et beløp ut over den rene kjernekapitalen. 

Siden kapitalbevaringsbufferen utgjør en fast andel på 2,5 %, skal det rapporteres et beløp i denne 

cellen. 

0420 Bevaringsbuffer for makrotilsynsrisiko eller systemrisiko identifisert på medlemsstatsnivå 

Artikkel 458 nr. 2 bokstav d) punkt iv) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

COREP (OF): {C 04.00;760;010} 
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 I denne cellen føres den delen av bevaringsbufferen for makrotilsynsrisiko eller systemrisiko 

identifisert på medlemsstatsnivå som kan kreves i henhold til artikkel 458 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 i tillegg til kapitalbevaringsbufferen. 

Beløpet som rapporteres, skal være det beløpet av ansvarlig kapital som trengs for å oppfylle de 

respektive kapitalbufferkravene på rapporteringstidspunktet. 

0430 Institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer 

Artikkel 128 nr. 2 og artikkel 130 og 135–140 i direktiv 2013/36/EU. 

(Se COREP (OF): {C 04.00;770;010}.) 

Beløpet som rapporteres, skal være det beløpet av ansvarlig kapital som trengs for å oppfylle de 

respektive kapitalbufferkravene på rapporteringstidspunktet. 

0440 Systemrisikobuffer 

Artikkel 128 nr. 5 og artikkel 133 og 134 i direktiv 2013/36/EU. 

(Se COREP (OF): {C 04.00;780;010}.) 

Beløpet som rapporteres, skal være det beløpet av ansvarlig kapital som trengs for å oppfylle de 

respektive kapitalbufferkravene på rapporteringstidspunktet. 

0450 Buffer for globalt systemviktige institusjoner 

Artikkel 128 nr. 3 og artikkel 131 i direktiv 2013/36/EU. 

COREP (OF): {C 04.00;800;010} 

Beløpet som rapporteres, skal være det beløpet av ansvarlig kapital som trengs for å oppfylle de 

respektive kapitalbufferkravene på rapporteringstidspunktet. 

0460 Buffer for andre systemviktige institusjoner 

Artikkel 128 nr. 4 og artikkel 131 i direktiv 2013/36/EU. 

COREP (OF): {C 04.00;810;010} 

Beløpet som rapporteres, skal være det beløpet av ansvarlig kapital som trengs for å oppfylle de 

respektive kapitalbufferkravene på rapporteringstidspunktet. 

0500 Samlet kapitalkrav (OCR) 

COREP (OF): {C 03.00;160;010} 

Summen av i) og ii) som følger: 

i) TSCR-andelen nevnt i rad 0300. 

ii) I den grad det er et lovfestet krav, det kombinerte bufferkravet nevnt i artikkel 128 nr. 6 i direktiv 

2013/36/EU. 

Denne posten skal gjenspeile samlet kapitalkrav (OCR) i henhold til definisjonen i avsnitt 1.2 i EBA 

SREP GL. 

Dersom det ikke foreligger noe bufferkrav, er det bare nr. i) som skal rapporteres. 

0510 OCR: skal bestå av ren kjernekapital 

COREP (OF): {C 03.00;170;010} 

Summen av i) og ii) som følger: 

i) TSCR-andelen som skal bestå av den rene kjernekapitalen nevnt i rad 0310. 

ii) I den grad det er et lovfestet krav, det kombinerte bufferkravet nevnt i artikkel 128 nr. 6 i direktiv 

2013/36/EU. 

Dersom det ikke foreligger noe bufferkrav, er det bare nr. i) som skal rapporteres. 
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0520 OCR: skal bestå av kjernekapital 

COREP (OF): {C 03.00;180;010} 

Summen av i) og ii) som følger: 

i) TSCR-andelen som skal bestå av kjernekapitalen nevnt i rad 0320. 

ii) I den grad det er et lovfestet krav, det kombinerte bufferkravet nevnt i artikkel 128 nr. 6 i direktiv 

2013/36/EU. 

Dersom det ikke foreligger noe bufferkrav, er det bare nr. i) som skal rapporteres. 

0600 OCR og Pilar 2-retningslinjer (P2G) 

COREP (OF): {C 03.00;190;010} 

Summen av i) og ii) som følger: 

i) OCR-andelen nevnt i rad 0500. 

ii) Dersom det er relevant, Pilar 2-retningslinjene (P2G) som definert i EBA SREP GL. P2G skal tas 

med bare dersom institusjonen har fått opplysninger om dette fra vedkommende myndighet. 

Dersom vedkommende myndighet ikke har meddelt noen P2G, er det bare nr. i) som skal rapporteres. 

0610 OCR: skal bestå av ren kjernekapital 

COREP (OF): {C 03.00;200;010} 

Summen av i) og ii) som følger: 

i) OCR-andelen som skal bestå av den rene kjernekapitalen nevnt i rad 0520. 

ii) Dersom det er relevant, den delen av P2R nevnt i nr. ii) i rad 0600 som vedkommende myndighet 

krever skal holdes i form av ren kjernekapital. P2G skal tas med bare dersom institusjonen har fått 

opplysninger om dette fra vedkommende myndighet. 

Dersom vedkommende myndighet ikke har meddelt noen P2G, er det bare nr. i) som skal rapporteres. 

0620 OCR og P2G: skal bestå av kjernekapital 

COREP (OF): {C 03.00;210;010} 

Summen av i) og ii) som følger: 

i) OCR-andelen som skal bestå av kjernekapitalen nevnt i rad 0520. 

ii) Dersom det er relevant, den delen av P2R nevnt i nr. ii) i rad 0600 som vedkommende myndighet 

krever skal holdes i form av kjernekapital. P2G skal tas med bare dersom institusjonen har fått 

opplysninger om dette fra vedkommende myndighet. 

Dersom vedkommende myndighet ikke har meddelt noen P2G, er det bare nr. i) som skal rapporteres. 

II.4 Z 04.00 – Konserninterne finansielle forbindelser (IFC) 

II.4.1 Generelle merknader 

23. Denne malen inneholder opplysninger om konserninterne forpliktelser som ikke er utelukket fra intern 

tapsdekning, kapitalinstrumenter og garantier. 

24. Alle finansielle forbindelser mellom berørte juridiske personer som inngår i konsernregnskapet, skal rapporteres. 

Rapporterte beløp som gjelder samme motparter, skal legges sammen (både etter utsteder eller garantert foretak 

og kreditor, innehaver eller garantist) og også ordnes etter type forpliktelse, kapitalinstrument og garanti. 

25. Kombinasjonen av verdier som rapporteres i kolonne 0020, 0040 og 0050 i denne malen, utgjør en primærnøkkel 

som må være unik for hver rad i malen.  
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Kolonner Veiledning 

0010-0020 Utsteder eller garantert foretak 

Juridisk person som utsteder forpliktelsene eller kapitalinstrumentene eller er et garantert foretak. 

0010 Foretaksnavn 

Må være forskjellig fra foretaksnavnet oppført i kolonne 0030. 

0020 Kode 

Utstederens eller garantimottakerens kode. For institusjoner skal koden være den 20-sifrede 

alfanumeriske LEI-koden. For andre foretak skal koden være den 20-sifrede alfanumeriske LEI-

koden, og i mangel av en slik kode, en kode fastsatt i henhold til et ensartet koderegelverk som gjelder 

i Unionen, og dersom heller ikke denne finnes, en nasjonal kode. 

Koden skal være unik og brukes konsekvent i alle maler. 

Koden må være forskjellig fra koden oppført i kolonne 0040. 

0030-0040 Kreditor, innehaver eller garantist 

Den juridiske personen som er kreditor for forpliktelsen eller innehaver av kapitalinstrumentet eller 

stiller garantien. 

0030 Foretaksnavn 

Må være forskjellig fra foretaksnavnet oppført i kolonne 0010. 

0040 Kode 

Kreditorens, innehaverens eller garantistens kode. For institusjoner skal koden være den 20-sifrede 

alfanumeriske LEI-koden. For andre foretak skal koden være den 20-sifrede alfanumeriske LEI-

koden, og i mangel av en slik kode, en kode fastsatt i henhold til et ensartet koderegelverk som gjelder 

i Unionen, og dersom heller ikke denne finnes, en nasjonal kode. 

Koden skal være unik og brukes konsekvent i alle maler. 

Må være forskjellig fra koden oppført i kolonne 0020. 

0050-0070 Finansiell forbindelse 

Dette feltet beskriver den finansielle forbindelsen mellom berørte juridiske personer. 

0050 Type 

Velges fra følgende liste: 

Konserninterne forpliktelser 

L.1. Udekkede innskudd med prioritet 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0310. 

L.2. Udekkede innskudd uten prioritet 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0320. 

L.3. Gjeld som følger av derivater (avviklingsbeløp) 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0330. 

L.4 Del av sikret gjeld som overstiger verdi av sikkerhetsretten 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0340. 

L.5. Strukturerte gjeldsinstrumenter 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0350. 

L.6. Ordinær, usikret seniorgjeld 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0360. 
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Kolonner Veiledning 

 L.7. Gjeld med prioritet mellom ansvarlig lånekapital og ordinær, usikret seniorgjeld 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0365. 

L.8. Etterprioriterte forpliktelser 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0370. 

L.9. Andre MREL-kvalifiserte forpliktelser 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0380. 

L.10. Ikke-finansielle forpliktelser 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0390. 

L.11. Øvrige forpliktelser 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0400. Enhver forpliktelse som ikke er ført opp i 

noen av de ovenstående postene. 

L.12. Tilleggskapital 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0530. 

L.13. Annen godkjent kjernekapital 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0520. 

L.14. Ren kjernekapital 

Samme definisjon som Z 02.00 (LIAB), rad 0510. 

Konserninterne garantier 

G.1. Utstedelse 

Garantier for spesifikke instrumenter/forpliktelser som er utstedt. 

G.2. Motpart 

Garantier som er gitt til en bestemt motpart av institusjonen. 

G.3. Ubegrenset 

Generelle garantier som ikke er begrenset til et fast beløp. 

G.4. Annet 

Alle garantier som ikke kan regnes blant ovenstående typer garantier. 

0060 Utestående beløp 

For forpliktelser (kolonne 0050, type L.1, L.2 og L.4–L.14), det utestående beløpet av konserninterne 

forpliktelser; for gjeld som følger av derivater (type L.3), avviklingsbeløp i henhold til definisjonen 

for mal Z 02.00 (LIAB), rad 0333. 

For garantier (kolonne 0050, verdi G.1–G.4), det høyeste beløpet som potensielt vil kunne måtte 

betales i framtiden i forbindelse med garantien. 

0070 hvorav: utstedt i henhold til en tredjestats lovgivning 

Beløpet som andelen utgjør av det utestående beløpet som er underlagt en tredjestats lovgivning. 

0080 hvorav: MREL-kvalifiserte 

Det utestående beløpet av MREL-kvalifiserte forpliktelser beregnet i henhold til artikkel 45 nr. 4 

bokstav a) og c)–f) i direktiv 2014/59/EU. I denne forbindelse skal ingen forpliktelser holdes utenfor 

beregningen bare fordi de er utstedt til eller innehas av et konsernforetak. 

II.5 Z 05.01 og Z 05.02 – Større motparter (MCP) 

II.5.1 Generelle merknader 

26. Disse malene skal inneholde opplysninger om forpliktelser overfor større motparter (Z 05.01) og poster utenfor 

balansen som er mottatt fra større motparter (Z 05.02). Rapporterte beløp skal legges sammen for hver motpart og 

for hver type forpliktelse eller post utenfor balansen.  
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27. Forpliktelser og poster utenfor balansen hvis motpart ikke kan identifiseres, skal ikke rapporteres i disse 

malene. Forpliktelser og poster utenfor balansen hvis motpart er et foretak som inngår i konsernregnskapet, skal 

ikke rapporteres. 

II.5.2 Z 05.01 – Forpliktelser overfor større motparter – Veiledning til bestemte poster 

28. Kombinasjonen av verdier som rapporteres i kolonne 0020 og 0060 i denne malen, utgjør en primærnøkkel som 

må være unik for hver rad i malen. 

Kolonner Veiledning 

0010-0050 Motpart 

Opplysninger om den store motparten som forpliktelsen har oppstått overfor. 

Større motparter skal identifiseres ved å legge sammen utestående beløp for alle forpliktelser for 

foretaket eller konsernet malen gjelder for, overfor hver motpart eller gruppe av kunder med 

innbyrdes forbindelser, unntatt forpliktelser overfor foretak som inngår i konsernregnskapet. 

Motpartene og gruppene av motparter med innbyrdes forbindelser rangeres deretter etter samlet 

utestående beløp for å identifisere de ti største motpartene, og opplysninger om disse skal gis i denne 

malen. 

Definisjonen av «gruppe av motparter med innbyrdes forbindelser» skal følge definisjonen av «gruppe 

av innbyrdes tilknyttede motparter» fastsatt i artikkel 4 nr. 1 punkt 39) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

I denne malen kan en motpart ikke være et foretak som inngår i konsernregnskapet. 

0010 Foretaksnavn 

Navnet på den største motparten, eventuelt navnet på gruppen av kunder med innbyrdes forbindelser. 

Navnet på en gruppe av kunder med innbyrdes forbindelser skal være navnet på morselskapet eller, 

hvis gruppen av kunder med innbyrdes forbindelser ikke har et morforetak, gruppens kommersielle 

navn. 

0020 Kode 

Kode for den største motparten eller gruppen av kunder med innbyrdes forbindelser. For institusjoner 

skal koden være den 20-sifrede alfanumeriske LEI-koden. For andre foretak skal koden være den  

20-sifrede alfanumeriske LEI-koden, og i mangel av en slik kode, en kode fastsatt i henhold til et 

ensartet koderegelverk som gjelder i Unionen, og dersom heller ikke denne finnes, en nasjonal kode. 

Koden skal være unik og brukes konsekvent i alle maler. 

0030 Konsern eller enkeltforetak 

Institusjonen skal rapportere «1» for individuelle større motparter og «2» for grupper av kunder med 

innbyrdes forbindelser. 

0040 Land 

ISO 3166-1-alfa-2-koden for motpartens stiftelsesstat. Dette omfatter pseudo-ISO-koder for 

internasjonale organisasjoner, som finnes i den seneste utgaven av Eurostats «Balance of Payments 

Vademecum». 

Land bestemmes ut fra hvor motparten har sitt forretningskontor. Når det gjelder grupper av kunder 

med innbyrdes forbindelser, morselskapets stiftelsesstat. 

0050 Sektor 

Hver motpart skal tilordnes én sektor på grunnlag av FINREPs økonomiske sektorklasser (FINREP 

vedlegg V del 1 kapittel 6): 

— Sentralbanker 

— Sentralmyndigheter 

— Kredittinstitusjoner 

— Andre finansielle foretak 

— Ikke-finansielle foretak 

— Husholdninger 

For grupper av kunder med innbyrdes forbindelser skal sektor ikke rapporteres. 
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Kolonner Veiledning 

0060 Type 

Forpliktelsen skal være av en av typene oppført i mal Z 02.00 – Gjeldsstruktur (LIAB), dvs.: 

L.0 Forpliktelser som er utelukket fra intern tapsdekning 

L.1 Udekkede innskudd med prioritet 

L.2. Udekkede innskudd uten prioritet 

L.3 Gjeld som følger av derivater 

L.4 Del av sikret gjeld som overstiger verdi av sikkerhetsretten 

L.5 Strukturerte gjeldsinstrumenter 

L.6 Ordinær, usikret seniorgjeld 

L.7 Gjeld med prioritet mellom ansvarlig lånekapital og ordinær, usikret seniorgjeld 

L.8 Etterprioriterte forpliktelser (regnes ikke som ansvarlig kapital) 

L.9 Andre MREL-kvalifiserte forpliktelser 

L.10 Ikke-finansielle forpliktelser 

L.11 Øvrige forpliktelser 

Dersom forpliktelsene overfor en større motpart består av mer enn en av typene nevnt over, skal det 

brukes én rad for hver type forpliktelse. 

0070 Beløp 

Beløpet skal oppfylle definisjonen av «Utestående beløp» i henhold til mal Z 02.00 – Gjeldsstruktur. 

Når det gjelder gjeld som følger av derivater (type L.3), er det avviklingsbeløpene i tråd med 

definisjonen for rad 0333 i mal Z 02.00 som skal rapporteres. 

II.5.3 Z 05.02 – Større motparter utenfor balansen: Veiledning til bestemte poster 

29. Kombinasjonen av verdier som rapporteres i kolonne 0020 og 0060 i denne malen, utgjør en primærnøkkel som 

må være unik for hver rad i malen. 

Kolonner Veiledning 

0010-0050 Motparter 

Opplysninger om de største motpartene utenfor balansen. 

Større motparter utenfor balansen skal identifiseres ved å legge sammen det samlede nominelle 

beløpet for forpliktelser og finansielle garantier (som definert i FINREP mal F 09) som er mottatt av 

foretaket eller konsernforetaket som rapporteringen i malen gjelder for, fra motparter eller en gruppe 

av kunder med innbyrdes forbindelser. Større motparter utenfor balansen må ikke omfatte foretak som 

inngår i konsernregnskapet. Motpartene og gruppene av kunder med innbyrdes forbindelser rangeres 

deretter etter samlet beløp for å identifisere de ti største motpartene utenfor balansen, og opplysninger 

om disse skal gis i denne malen. 

Denne malen skal bare inneholde opplysninger om motparter som ikke inngår i konsernregnskapet. 

0010 Foretaksnavn 

Se veiledning om kolonne 0010 i Z 05.01. 

0020 Kode 

Se veiledning om kolonne 0020 i Z 05.01. 
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Kolonner Veiledning 

0030 Konsern eller enkeltforetak 

Se veiledning om kolonne 0030 i Z 05.01. 

0040 Land 

Se veiledning om kolonne 0040 i Z 05.01. 

0050 Sektor 

Se veiledning om kolonne 0050 i Z 05.01. 

0060 Type 

Eksponeringen utenfor balansen skal være en av følgende typer som definert i FINREP mal F 09.02: 

OBS.1 Mottatte lånetilsagn 

OBS.2 Mottatte finansielle garantier 

OBS.3 Andre mottatte forpliktelser 

Dersom postene utenfor balansen som er mottatt fra en større motpart, består av mer enn en av typene 

nevnt over, skal det brukes én rad for hver type post utenfor balansen. 

0070 Beløp 

II.6 Z 06.00 – Innskuddsgaranti (DIS) 

II.6.1 Generelle merknader 

30. Denne malen gir en oversikt over innskuddsgarantiene i et konsern og de innskuddsgarantiordningene som 

kredittinstitusjoner som er berørte juridiske personer, er medlem av. 

31. Det skal brukes én rad for hver kredittinstitusjon som tilhører konsernet. 

II.6.2 Veiledning til bestemte poster 

Kolonner Veiledning 

0010-0020 Foretak 

0010 Foretaksnavn 

Navn på foretaket som rapportert i Z 01.00 – Organisasjonsstruktur (ORG). 

0020 Kode 

Foretakets kode som rapportert i Z 01.00 – Organisasjonsstruktur (ORG). 

Koden identifiserer raden og må være unik for hver rad i malen. 

0030 Innskuddsgarantiordning 

Artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2014/49/EU. 

Navnet på den offisielt anerkjente innskuddsgarantiordningen som foretaket er medlem av i henhold 

til direktiv 2014/49/EU. Dette skal være innskuddsgarantiordningen i foretakets stiftelsesstat, og den 

omfatter ikke andre innskuddsgarantiordninger som kan gi tilleggsbeskyttelse («top up») i andre 

medlemsstater til foretakets kunder ved filialer i denne medlemsstaten. Dersom en institusjon er 

medlem av en institusjonell beskyttelsesordning som også er offisielt anerkjent som en innskudds-

garantiordning i henhold til artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2014/49/EU, skal navnet på innskudds-

garantiordningen være identisk med navnet på den institusjonelle beskyttelsesordningen i rad 050. 

Det skal velges en av følgende innskuddsgarantiordninger for hvert land foretaket er stiftet i: 

For Østerrike 

— «Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH» 
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Kolonner Veiledning 

 — «Sparkassen-Haftungs AG» 

— «Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen» 

— «Volksbank Einlagensicherung eG» 

— «Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.» 

Belgia 

— «Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers» 

Bulgaria 

— «Фондът за гарантиране на влоговете в банките» 

Kroatia 

— «Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka» 

Kypros 

— «Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων» 

Tsjekkia 

— «Garanční systém finančního trhu» 

Danmark 

— «Garantiformuen» 

Estland 

— «Tagastisfond» 

Finland 

— «Talletussuojarahasto» 

Frankrike 

— «Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution» 

Tyskland 

— «Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH» 

— «Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH» 

— «Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungs-

verbund)» 

— «BVR Institutssicherung GmbH» 

Gibraltar 

— «Gibraltar Deposit Guarantee Scheme» 

Hellas 

— «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» 

Ungarn 

— «Országos Betétbiztosítási Alap» 

Island 

— «Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta» 

Irland 

— «Irish Deposit Protection Scheme» 

Italia 

— «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi» 

— «Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo» 

Latvia 

— «Latvijas Noguldījumu garantiju fonds» 

Liechtenstein 

— «Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV» 
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Kolonner Veiledning 

 Litauen 

— «Indėlių ir investicijų draudimas» 

Luxembourg 

— «Fond de garantie des Dépôts Luxembourg» 

Malta 

— «Depositor Compensation Scheme» 

Nederland 

— «De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel» 

Norge 

— «Bankenes sikringsfond» 

Polen 

— «Bankowy Fundusz Gwarancyjny» 

Portugal 

— «Fundo de Garantia de Depósitos» 

— «Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo» 

Romania 

— «Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar» 

Slovakia 

— «Fond ochrany vkladov» 

Slovenia 

— «Banka Slovenije» 

Spania 

— «Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito» 

Sverige 

— «Riksgälden» 

Storbritannia 

— «Financial Services Compensation Scheme» 

Dersom den offisielt anerkjente innskuddsgarantiordningen som foretaket er medlem av, ikke er 

oppført over, rapporteres «Annen». 

0040 Dekkede innskuddsbeløp 

Artikkel 2 nr. 1 punkt 5) og artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2014/49/EU. 

Beløpet for dekkede innskudd som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 5) sammenholdt med artikkel 6 i 

direktiv 2014/49/EU, som omfattes av innskuddsgarantiordningen i rad 00030, med unntak av 

midlertidig høye innskudd som definert i artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2014/49/EU. 

0050 Institusjonell beskyttelsesordning 

Artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Navnet på den institusjonelle beskyttelsesordningen nevnt i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 som foretaket er medlem av. Er foretaket ikke medlem av noen institusjonell 

beskyttelsesordning, føres det ingenting her. Dersom foretaket er medlem av en institusjonell 

beskyttelsesordning som også er offisielt anerkjent som en innskuddsgarantiordning i henhold til 

artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2014/49/EU, skal navnet på den institusjonelle beskyttelsesordningen være 

identisk med navnet på innskuddsgarantiordningen i rad 030. 

0060 Avtalefestet tilleggsbeskyttelse 

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2014/49/EU. 

Innskuddsbeløp som er dekket av en avtalefestet ordning foretaket har. 
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II.7 Kritiske funksjoner og hovedforretningsområder 

II.7.1 Generelle merknader 

32. I de fire malene i dette avsnittet føres viktige opplysninger og kvalitative vurderinger av konsekvensene av, 

substitusjonsmuligheter for og kritikaliteten av konsernets økonomiske funksjoner, supplert med en kartlegging av 

kritiske funksjoner etter hovedforretningsområde og juridisk person. 

33. Malene gjelder mer spesifikt følgende temaer: 

34. Mal Z 07.01 – I kritikalitetsvurderingen av økonomiske funksjoner (FUNC 1) skal ikke-kritiske og kritiske 

funksjoner som konsernet utfører for hver medlemsstat konsernet har virksomhet i, identifiseres basert på 

kvantitative og kvalitative indikatorer. 

35. Mal Z 07.02 – I kartleggingen av kritiske funksjoner etter juridisk person (FUNC 2) skal de kritiske funksjonene 

som er identifisert, kartlegges etter juridisk person, og det skal foretas en vurdering av om den enkelte juridiske 

person anses som vesentlig for utførelsen av den kritiske funksjonen eller ikke. 

36. Mal Z 07.03 – I kartleggingen av hovedforretningsområder etter juridisk person (FUNC 3) skal det gis en full 

oversikt over hovedforretningsområder, og disse skal kartlegges etter juridisk person. 

37. Mal Z 07.04 – I kartleggingen av kritiske funksjoner etter hovedforretningsområde (FUNC 4) skal de kritiske 

funksjonene som er identifisert, kartlegges etter forretningsområde. 

38. I henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 35) i direktiv 2014/59/EU er kritiske funksjoner virksomhet, tjenester eller 

transaksjoner som ved avbrudd sannsynligvis vil føre til forstyrrelser av tjenester som er av avgjørende betydning 

for realøkonomien, eller til forstyrrelse av den finansielle stabiliteten som følge av en institusjons eller et konserns 

størrelse, markedsandel, eksterne og interne forbindelser, kompleksitet eller virksomhet over landegrensene, i én 

eller flere medlemsstater, særlig med hensyn til muligheten til å erstatte denne virksomheten eller disse tjenestene 

eller transaksjonene. 

39. I henhold til artikkel 6 nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) 2016/778(1) skal en funksjon anses som kritisk når den 

oppfyller begge følgende kriterier: 

 1. Funksjonen ytes av en institusjon til tredjeparter som ikke er tilknyttet institusjonen eller konsernet. 

 2. Et plutselig avbrudd vil sannsynligvis få vesentlige negative konsekvenser for tredjepart, ha smittevirkninger 

eller undergrave markedsdeltakernes generelle tillit på grunn av funksjonens systemviktighet for tredjepart og 

den betydningen det har for systemet at institusjonen eller konsernet utfører funksjonen. 

40. I henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 36) i direktiv 2014/59/EU er «hovedforretningsområder» forretningsområder og 

tilknyttede tjenester som er vesentlige kilder til inntekter, utbytte eller franchiseverdi for en institusjon eller for et 

konsern som en institusjon er en del av. 

41. I denne malen forstås med økonomiske funksjoner de funksjonene som er oppført i tabellen under. 

42. For hver kategori av økonomiske funksjoner er det mulig å velge «Andre» dersom funksjonen ikke omfattes av de 

andre forhåndsdefinerte funksjonene. 

43. Motpartene nevnt i rad 0010–0070 og rad 0080–0150 defineres på samme måte som motpartssektorene fastsatt i 

FINREP vedlegg V del 1 kapittel 6. «SMB» viser til små og mellomstore bedrifter som definert i FINREP 

vedlegg V del 1 nr. 5 punkt i). 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til under hvilke omstendigheter og på hvilke vilkår betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag kan utsettes helt eller delvis, og om 

kriteriene for fastsettelse av virksomhet, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner og for fastsettelse av 

forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til hovedforretningsområder (EUT L 131 av 20.5.2016, s. 41). 
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ID Økonomisk funksjon 

Innskudd 

Med innskudd menes mottak av innskudd fra ikke-finansielle formidlere. Det omfatter ikke lån fra andre 

finansformidlere, som omhandles særskilt i «Finansiering i kapitalmarkedet». 

Innskudd omfatter: i) foliokontoer/innlån over natten, ii) innskudd med avtalt løpetid og iii) innskudd på oppsigelse; 

gjenkjøpsavtaler inngår ikke. 

Referanser: FSBs «Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services» (2013) (veiledning 

om identifisering av kritiske funksjoner og kritiske delte tjenester), s. 14; vedlegg II del 2 nr. 9.1, 9.2 og 9.3 i 

forordning (EU) nr. 1071/2013. 

1.1 Husholdninger 

1.2 Ikke-finansielle foretak (SMB-er) 

1.3 Ikke-finansielle foretak (ikke-SMB-er) 

1.4 Sentralmyndigheter 

1.5, 1.6, 1.7 Andre sektorer/motparter (1), (2) og (3) 

Utlån 

Med utlån menes at midler blir stilt til rådighet for ikke-finansielle motparter, for eksempel næringslivskunder og ikke-

profesjonelle kunder. Utlån til finansielle motparter er en egen virksomhet og vurderes under «Finansiering i 

kapitalmarkedet». Lån omfatter gjeldsinstrumenter som innehas av institusjoner, men ikke gjeldsinstrumenter som er 

verdipapirer, uten hensyn til hvordan de er klassifisert i regnskapet (f.eks. om de holdes til forfall eller er tilgjengelige 

for salg). 

Referanser: FSBs «Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services» (2013), s. 17; 

vedlegg II del 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1071/2013. 

2.1 Husholdninger – boliglån 

Med boliglån menes lån til husholdninger for investering i boliger for eget bruk eller utleie, herunder til 

bygging og renovering. 

2.2 Husholdninger – andre lån 

2.3 Ikke-finansielle foretak – SMB-er 

2.4 Ikke-finansielle foretak - ikke-SMB-er 

2.5 Sentralmyndigheter 

2.6, 2.7, 2.8 Andre sektorer/motparter (1), (2) og (3) 
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Betalings-, kontant-, oppgjørs-, clearing- og depottjenester 

Referanse: FSBs «Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services» (2013), s. 20. 

De økonomiske funksjonene denne overskriften gjelder, skal bestå av betalings-, kontant-, oppgjørs-, clearing- og 

depottjenester som ytes av en kredittinstitusjon som formidler mellom egne kunder eller som formidler mellom en kunde 

og en eller flere relevante finansmarkedsinfrastrukturer (FMI-er), eller yting av (indirekte) tilgang til FMI-er for andre 

banker. I samsvar med FSBs «Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services» skal 

betalings-, clearing- og oppgjørsfunksjonen begrenses til tjenester som banker yter til sine kunder. Denne kategorien 

omfatter ikke tjenester som ytes av (rene) FMI-leverandører. I denne malen omfatter finansmarkedsinfrastrukturer 

betalingssystemer, oppgjørssystemer for verdipapirer, verdipapirsentraler og sentrale motparter (og omfatter ikke 

transaksjonsregistre). 

«Betalingstjeneste», «betalingstransaksjon» og «betalingssystem» defineres på samme måte som i artikkel 4 nr. 3, 5 og 

7 i direktiv 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked(17). 

3.1 Betalingstjenester til monetære finansinstitusjoner 

Denne raden skal omfatte betalingstjenester som tilbys monetære finansinstitusjoner (MFI), med eller 

uten bruk av eksterne betalingssystemer. Dette skal også omfatte (betalinger knyttet til) korrespondent-

banktjenester. De monetære finansinstitusjonene består av samtlige institusjonelle enheter som inngår i 

undersektorene i) sentralbanker, ii) innskuddsinstitusjoner unntatt sentralbanken, og iii) penge-

markedsfond. 

3.2 Betalingstjenester til ikke-monetære finansinstitusjoner (ikke-MFI) 

Betalingstjenester som tilbys kundene, med eller uten bruk av eksterne betalingssystemer. Dette skal bare 

omfatte fysiske eller juridiske person som ikke tilhører MFI-sektoren. Ytere av betalingstjenester inngår 

heller ikke i sektoren «ikke-monetære finansinstitusjoner». 

3.3 Kontanttjenester 

Yting av kontanttjenester til kunder (både privatkunder og næringslivskunder, bare ikke-monetære 

finansinstitusjoner). Disse tjenester gjelder uttak i kontantautomater og i skranken i filialer og omfatter 

ikke andre kontanttjenester (som pengetransporttjenester for store detaljister). De gjelder også 

kontantuttak med sjekk og i skranken i filialer med bankblanketter (der kort kan brukes som 

identifikasjonsmiddel). 

3.4 Tjenester i forbindelse med verdipapiroppgjør 

Tjenester som tilbys kundene i forbindelse med bekreftelse, clearing og oppgjør av verdipapirtrans-

aksjoner, med eller uten bruk av oppgjørssystemer for verdipapirer. Med «oppgjør» menes avslutning av 

en verdipapirtransaksjon når den gjennomføres for å oppfylle transaksjonspartenes forpliktelser gjennom 

å overføre kontanter og/eller verdipapirer. 

3.5 CCP-clearingtjenester 

Verdipapir- og derivatclearingtjenester til kunder. Dette omfatter også yting av indirekte tilgang til en 

sentral motpart (CCP). 

3.6 Depottjenester 

Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter for kunder og tjenester tilknyttet depotvirk-

somhet, som likviditetsstyring og forvaltning av sikkerheter. 

  

(17) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om endring av direktiv 

2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 av 

23.12.2015, s. 35). 
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3.7, 3.8, 3.9 Andre tjenester/virksomheter/funksjoner (1), (2) og (3) 

Kapitalmarkeder 

Med kapitalmarkedsvirksomhet menes utstedelse av og handel med verdipapirer, rådgivningstjenester i den forbindelse 

samt tilknyttede tjenester som meglertjenester og prisstilling. 

4.1 Derivater som innehas for handel (OTC) 

Artikkel 2 nr. 5 og 7 i forordning (EU) nr. 648/2012(18). 

Med derivat eller derivatkontrakt menes et finansielt instrument som fastsatt i avsnitt C nr. 4–10 i 

vedlegg I til direktiv 2014/65/EU(19), som gjennomført ved artikkel 38 og 39 i forordning (EF) 

nr. 1287/2006. 

Med OTC-derivat eller OTC-derivatkontrakt menes en derivatkontrakt der handelen ikke inngås på et 

regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21) i direktiv 2014/65/EF eller på et marked i en 

tredjestat som anses som likeverdig med et regulert marked i henhold til artikkel 2a i forordning (EU) 

nr. 648/2012. 

Beløpet som skal rapporteres, skal bare omfatte derivater som handles på OTC-markedet. 

4.2 Derivater som innehas for handel (ikke-OTC) 

Alle derivater som innehas for handel, unntatt OTC-derivater som innehas for handel. 

4.3 Annenhåndsmarkeder/handel: 

Annenhåndsmarkedet er der investorer kjøper og selger verdipapirer. Denne funksjonen gjelder hele 

handelsporteføljen (dvs. egenkapital, foretakskreditt, statspapirer). 

Beløpet som rapporteres, skal inkludere verdien av verdipapirene målt som samlet verdi av verdipapirene 

som innehas for handel (held-for-trading, HFT). Verdipapirene skal rapporteres til virkelig verdi på 

rapporteringstidspunktet. 

Beløpet skal ikke omfatte lån, derivater eller ikke-omsettelige eiendeler (f.eks. fordringer). 

4.4 Primærmarkeder/fulltegningsgaranti 

Med primærmarkeder menes markeder der selskaper, myndigheter og andre grupper utsteder nye 

verdipapirer på en børs for å skaffe seg finansiering gjennom gjeldsbaserte eller egenkapitalbaserte 

verdipapirer (f.eks. ordinære aksjer og preferanseaksjer, foretaksobligasjoner, gjeldsbevis, veksler og 

statsobligasjoner). Primærmarkedene drives av garantikonsortier. 

4.5, 4.6, 4.7 Andre tjenester/virksomheter/funksjoner (1), (2) og (3) 

Finansiering i kapitalmarkedet 

Utlåns- og innlånsvirksomhet i kapitalmarkeder til og fra finansielle motparter (kredittinstitusjoner og andre finansielle 

foretak). 

5.1 Innlån 

Innlån i kapitalmarkeder fra finansielle motparter (herunder gjennom gjenkjøpsavtaler, interbanklån, 

rentebærende markedspapirer, innskuddsbevis, pengemarkedsfond, kredittlinjer, sertifikater med 

sikkerhet i eiendeler samt forvalterinnskudd). 

  

(18) 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). 

(19) 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). 



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/383 

 

 

ID Økonomisk funksjon 

5.2 Derivater (eiendeler) 

Alle derivater med finansielle motparter som holdes på eiendelssiden av balansen. I motsetning til 

derivater under «Kapitalmarkeder» omfatter derivater under «Finansiering i kapitalmarkedet» alle 

derivatkontrakter med finansielle motparter (ikke bare HFT). 

5.3 Utlån 

Utlån i kapitalmarkeder til finansielle motparter (herunder gjennom omvendte gjenkjøpsavtaler, 

rentebærende markedspapirer, innskuddsbevis, pengemarkedsfond, kredittlinjer, sertifikater med 

sikkerhet i eiendeler samt forvalterinnskudd). 

5.4 Derivater (forpliktelser) 

Alle derivater med finansielle motparter som holdes på gjeldssiden av balansen. 

5.5, 5.6, 5.7 Andre produkttyper (1), (2) og (3) 

Enhver funksjon i den økonomiske funksjonen «Finansiering i kapitalmarkedet» som ikke inngår i det 

ovenstående. 

II.7.2 Z 07.01 – Kritikalitetsvurdering av økonomiske funksjoner (FUNC 1): Veiledning til bestemte poster 

44. Denne malen skal rapporteres én gang for hver medlemsstat (identifisert som «land») der konsernet utøver 

virksomhet. 

45. Malen dekker alle økonomiske funksjoner som et konsernforetak utfører i medlemsstaten, uansett om funksjonen 

er en kritisk funksjon eller ikke. 

Rader Veiledning 

0010-0380 Økonomiske funksjoner 

Økonomiske funksjoner som definert over 

 

Kolonner Veiledning 

0010 Beskrivelse av økonomisk funksjon 

Dersom den økonomiske funksjonen er av typen «Andre» (funksjon 1.5–1.7, 2.6–2.8, 3.7–3.9, 4.5–4.7, 

5.5–5.7), skal det gis en beskrivelse av den aktuelle funksjonen. 

0020 Markedsandel 

Anslag over institusjonens eller konsernets markedsandel for den økonomiske funksjonen i det aktuelle 

landet. I prosent av den pengeverdien det samlede markedet utgjør. 

0030 Pengebeløp 

Innholdet i denne kolonnen avhenger av hvilken økonomisk funksjon som ytes: 

1. Innskudd 

Balanseført verdi (påløpte renter inkludert) av innskudd som er mottatt. 

Referanser: FINREP vedlegg III og IV mal F 08.01 og vedlegg V del 2 nr. 97. 

2. Utlån 

Brutto balanseført verdi av ikke verdiforringede og verdiforringede fordringer (påløpte renter 

inkludert). Utlånsmasse brukes som tilnærmingsverdi (proxyverdi) for forventede framtidige utlån. 

Referanser: FINREP vedlegg III og IV mal F 04.04.01 og vedlegg V del 1 nr. 34 bokstav b). 
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 3. Betalings-, kontant-, oppgjørs-, clearing- og depottjenester 

Som hovedregel skal gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner i løpet av året rapporteres. Dersom 

dette ikke er tilgjengelig, kan gjennomsnittet for en kortere periode (f.eks. noen måneder) rapporteres. 

For de ulike funksjonene skal særlig følgende verdier tas i betraktning: 

— Betalingstjenester (3.1 til 3.2): Verdien av transaksjoner som er utført. 

(Referanser: Artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2015/2366/EF; ECB/2013/43.) 

— Kontanttjenester (3.3): Verdien av transaksjoner i kontantautomater som definert i ECB/2013/43 

tabell 5a samt kontantuttak i skranken som definert i ECB/2014/15 tabell 4. 

— Tjenester i forbindelse med verdipapiroppgjør (3.4): Verdien av verdipapiroverføringer 

behandlet på vegne av kunder. Dette omfatter transaksjoner som er oppgjort i et oppgjørssystem 

for verdipapirer eller oppgjort internt av de rapporterende institusjonene, samt transaksjoner uten 

vederlag («free of payment-transaksjoner»). 

— CCP-clearingtjenester (3.5): Posisjonene (eksponeringen) som de sentrale motpartene som 

institusjonen er medlem av, tar i institusjonen på vegne av sine kunder. Gjennomsnittlig daglig 

verdi av åpne posisjoner knyttet til kundevirksomheten hos sentrale motparter skal angis. Dersom 

dette ikke er tilgjengelig, kan gjennomsnittet for en kortere periode (f.eks. noen måneder) 

rapporteres. 

— Depottjenester (3.6): Summen av eiendeler som oppbevares i depot, til virkelig verdi. Andre 

målegrunnlag, herunder nominell verdi, kan brukes dersom virkelig verdi ikke er tilgjengelig.  

I tilfeller der institusjonen yter tjenester til foretak som for eksempel innretninger for kollektiv 

investering eller pensjonskasser, kan de aktuelle eiendelene oppgis til den verdien de er oppført 

med i balansen til de aktuelle foretakene. Beløpene skal oppgis med påløpte renter inkludert, 

dersom det er relevant. 

(Referanse: FINREP vedlegg III og IV mal F 22.02 kolonne 010.) 

4. Kapitalmarkeder 

Nominelt beløp – bare for derivater (4.1–4.2): Brutto nominelt beløp for alle handler som er inngått, 

men ennå ikke oppgjort på referansedatoen. 

Referanser: FINREP vedlegg V del 2 nr. 133 for definisjonen; for dataene FINREP vedlegg III, IV og 

V: 

— Derivater i alt (4.1–4.2): Mal F 10.00 kolonne 030 rad 290. 

— OTC-derivater (4.1): Mal F 10.00 kolonne 030 rad 300 + 310 + 320. 

— Virksomhet i annenhåndsmarkedet (4.3): Balanseført verdi av eiendelene – den balanseførte 

verdien som skal rapporteres på eiendelssiden av balansen, påløpte renter inkludert [FINREP: 

Vedlegg V del 1 nr. 27] for egenkapitalinstrumenter og omsettelige gjeldspapirer [FINREP: 

Vedlegg V del 1 nr. 31], klassifisert som «Innehas for handel» [FINREP: Vedlegg V del 1 nr. 15 

bokstav a) og nr. 16 bokstav a)]. 

— Referanse: FINREP: Vedlegg III mal F 04.01 kolonne 010 rad 010 + 060 + 120. 

— Primærmarkeder (4.4): Gebyrinntekter – gebyrer og provisjoner mottatt for deltaking i 

utarbeidelse og utstedelse av verdipapirer som ikke er utarbeidet eller utstedt av institusjonen. 

— Referanse: FINREP: Vedlegg III, IV mal F 22.01 kolonne 010 rad 030 + 180. 

5. Finansiering i kapitalmarkedet 

Bruk brutto balanseført verdi som definert i FINREP. 

Referanser: FINREP: Vedlegg V del 1 nr. 34, FINREP: Vedlegg III, IV, maler: 

— Innlån (5.1): Mal F 20.06 kolonne 010 rad 100 + 110, alle land. 

— Derivativer (eiendeler) (5.2): Mal F 20.04 kolonne 010 rad 010, alle land. 
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 — Utlån (5.3): Mal F 20.04 kolonne 010 rad 170 + 180, alle land. 

— Derivativer (forpliktelser) (5.4): Mal F 20.06 kolonne 010 rad 010, alle land. 

0040 Numerisk indikator 

Innholdet i denne kolonnen avhenger av hvilken økonomisk funksjon som ytes. 

1. Innskudd 

Samlet antall kunder som har satt inn de verdiene som rapporteres i pengebeløp. Kunder som benytter 

flere innskuddsprodukter/kontoer, skal medregnes bare én gang. 

2. Utlån 

Samlet antall kunder. Kunder som benytter flere låneprodukter/kontoer, skal medregnes bare én gang. 

3. Betalings-, kontant-, oppgjørs-, clearing- og depottjenester 

Som hovedregel skal gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner i løpet av året rapporteres. Dersom 

dette ikke er tilgjengelig, kan gjennomsnittet for en kortere periode (f.eks. noen måneder) rapporteres. 

For de ulike funksjonene skal særlig følgende verdier tas i betraktning: 

— Betalingstjenester (3.1–3.2): Antall transaksjoner som er utført. 

— Referanser: Artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2015/2366/EF; ECB/2013/43 

— Kontanttjenester (3.3): Antall transaksjoner i kontantautomater som definert i ECB/2013/43 

tabell 5a samt kontantuttak i skranken som definert i ECB/2014/15 tabell 4. 

— Tjenester i forbindelse med verdipapiroppgjør (3.4): Antall verdipapiroverføringer behandlet på 

vegne av kunder. Dette omfatter transaksjoner som er oppgjort i et oppgjørssystem for 

verdipapirer eller oppgjort internt av den rapporterende institusjonen eller det rapporterende 

foretaket, samt transaksjoner uten vederlag («free of payment-transaksjoner»). 

4. Kapitalmarkeder 

Antall motparter ELLER transaksjoner. For derivater (4.1–4.2) og instrumenter i annenhånds-

markedet (4.3): Samlet antall motparter. For primærmarkedene (4.4): Samlet antall garanterte 

transaksjoner. 

5. Finansiering i kapitalmarkedet 

Samlet antall motparter. Motparter som har flere kontoer og/eller transaksjoner, skal medregnes bare 

én gang. 

0050 Konsekvenser for markedet 

Anslag over konsekvensene av et plutselig avbrudd i funksjonen for tredjeparter, finansmarkedene og 

realøkonomien, idet det tas hensyn til institusjonens størrelse, markedsandel i landet, eksterne og interne 

forbindelser, kompleksitet samt virksomhet over landegrensene. 

Denne vurderingen skal være kvalitativ og uttrykkes som «høy (H)», «middels høy (MH)», «middels lav 

(ML)» eller «lav (L)». 

«H» skal velges dersom et avbrudd vil få alvorlige konsekvenser for det nasjonale markedet, «MH» 

dersom konsekvensene vil være vesentlige, «ML» dersom konsekvensene vil være betydelige, men 

begrenset, og «L» dersom konsekvensene er små. 

0060 Substitusjonsmulighet 

Artikkel 6 nr. 3 i forordning (EU) nr. 2016/778. 

En funksjon anses å kunne substitueres dersom den kan erstattes på en akseptabel måte og innen en 

rimelig frist slik at systemproblemer for realøkonomien og finansmarkedene unngås. Det skal tas hensyn 

til følgende: 

a) Strukturen i markedet for denne funksjonen og tilgangen til alternative tjenesteytere. 
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 b) Andre tjenesteyteres muligheter med hensyn til kapasitet, kravene til utførelse av funksjonen og 

mulige hindringer for markedsadgang eller markedsutvidelse. 

c) Andre tjenesteyteres incentiv til å påta seg denne virksomheten. 

d) Den tiden brukerne av tjenesten trenger for å flytte over til den nye tjenesteyteren, og kostnadene ved 

å flytte, den tiden det tar for andre konkurrenter å overta funksjonene, og om denne tiden er 

tilstrekkelig til å forhindre betydelige forstyrrelser, avhengig av type tjeneste. 

Denne vurderingen skal være kvalitativ og uttrykkes som «høy (H)», «middels høy (MH)», «middels lav 

(ML)» eller «lav (L)». 

«(H)» skal velges dersom en funksjon lett kan ytes av en annen bank på sammenlignbare vilkår og innen 

rimelig tid. 

«L» skal velges dersom det ikke er mulig å substituere en funksjon lett eller raskt. 

«MH» og «ML» skal velges for mellomliggende situasjoner, idet det tas hensyn til ulike dimensjoner 

(f.eks. markedsandel, markedskonsentrasjon, substitusjonstid samt juridiske hindringer for og 

operasjonelle krav knyttet til markedsadgang eller markedsutvidelse). 

0070 Kritisk funksjon 

I denne kolonnen skal det på grunnlag av de kvantitative opplysningene og kritikalitetsindikatorene i 

denne malen rapporteres om den økonomiske funksjonen anses som kritisk for det aktuelle lands marked. 

Angi «Ja» eller «Nei». 

II.7.3 Z 07.02 – Kartlegging av kritiske funksjoner etter juridisk person (FUNC 2): Veiledning til bestemte poster 

46. Denne malen skal rapporteres for hele konsernet. Bare kritiske funksjoner som er identifisert som kritiske i  

{Z 07.01;070} (per medlemsstat), skal rapporteres i denne malen. 

47. Kombinasjonen av verdier som rapporteres i kolonne 0010, 0020 og 0040 i denne malen, utgjør en primærnøkkel 

som må være unik for hver rad i malen. 

Kolonner Veiledning 

0010 Land 

Landet som funksjonen er kritisk for, som rapportert i Z 07.01 (FUNC 1). 

0020 ID 

Identifikasjonskode for de kritiske funksjonene definert i kapittel 2.7.1.4 over og nevnt i mal Z 07.01 

(FUNC 1). 

0030 Foretaksnavn 

Navn på foretaket som utfører den kritiske funksjonen, som rapportert i Z 01.00 (ORG). 

Dersom flere foretak utfører samme kritiske funksjoner i samme land, skal det brukes én rad for hvert 

foretak. 

0040 Kode 

Kode for foretaket som utfører den kritiske funksjonen, som rapportert i Z 01.00 – Organisasjonsstruktur 

(ORG). 

0050 Pengebeløp 

Beløpet som den juridiske personens bidrag utgjør av pengebeløpet som beskrevet i kolonne 0030 i mal  

Z 07.01 (FUNC 1). 

II.7.4 Z 07.03 – Kartlegging av hovedforretningsområder etter juridisk person (FUNC 3): Veiledning til bestemte poster 

48. Kombinasjonen av verdier som rapporteres i kolonne 0020 og 0040 i denne malen, utgjør en primærnøkkel som 

må være unik for hver rad i malen.  
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49. Bare vesentlige foretak, som identifisert i {Z 07.02;0060}, skal rapporteres i denne malen. 

Kolonner Veiledning 

0010 Hovedforretningsområde 

Hovedforretningsområde i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 36) og artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU. 

0020 Forretningsområde-ID 

Entydig identifikasjonskode for det forretningsområdet institusjonen skal ivareta. 

0030 Beskrivelse 

Beskrivelse av hovedforretningsområdet. 

0040 Foretaksnavn 

Navn på foretaket som rapportert i Z 01.00 (ORG), som er eller har vært del av hovedforretningsområdet. 

Dersom flere foretak er eller har vært del av samme hovedforretningsområde, skal det brukes én rad for 

hvert foretak. 

0050 Kode 

Kode for foretaket som er eller har vært del av hovedforretningsområdet, som rapportert i Z 01.00 

(ORG). 

II.7.5 Z 07.04 – Kartlegging av kritiske funksjoner etter hovedforretningsområde (FUNC 4): Veiledning til bestemte poster 

50. Kombinasjonen av verdier som rapporteres i kolonne 0010, 0020 og 0040 i denne malen, utgjør en primærnøkkel 

som må være unik for hver rad i malen. 

51. Bare kritiske funksjoner, som identifisert i {Z 07.01;0070}, skal rapporteres i denne malen. 

Kolonner Veiledning 

0010 Land 

Land som funksjonen er kritisk for, som rapportert i Z 07.01 (FUNC 1). 

0020 Funksjons-ID 

Identifikasjonskode for de kritiske funksjonene definert i kapittel 2.7.1.2 over og nevnt i mal Z 07.01 

(FUNC 1). 

0030 Hovedforretningsområde 

Hovedforretningsområde i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 36) og artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU, 

som rapportert i mal Z 07.03 (FUNC 3). 

0040 Forretningsområde-ID 

Entydig identifikasjonskode for det forretningsområdet institusjonen skal ivareta; samme identifi-

kasjonskode som rapportert i mal Z 07.03 (FUNC 3). 

II.8. Z 08.00 – Kritiske tjenester (SERV) 

II.8.1 Generell veiledning 

52. Opplysningene som skal innberettes i denne malen, skal rapporteres én gang for hele konsernet, de skal omfatte 

en liste over kritiske tjenester mottatt av foretakene i konsernet, og de skal angi hvordan de knytter seg til de 

kritiske funksjonene konsernet yter. 

53. Med kritiske tjenester menes de underliggende transaksjoner, virksomheter og tjenester som utføres for en 

(dedikerte tjenester) eller flere forretningsenheter eller juridiske personer (delte tjenester) innenfor konsernet, og 

som er nødvendige for å utføre en eller flere kritiske funksjoner. Kritiske tjenester kan utføres av foretak innen 

konsernet (interne tjenester) eller utkontrakteres til en ekstern leverandør (eksterne tjenester). En tjeneste skal 

anses som kritisk dersom et avbrudd i tjenesten kan utgjøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre utførelsen 

av kritiske funksjoner, ettersom disse er nært knyttet til de kritiske funksjonene en institusjon utfører for 

tredjeparter.  
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54. Tjenester som i sin helhet utføres internt til en juridisk person, skal ikke rapporteres i denne malen. 

55. Tjenester som ikke har betydelige konsekvenser for kritiske funksjoner, skal ikke rapporteres i denne malen. 

56. Kombinasjonen av verdier som rapporteres i kolonne 0010, 0030, 0050, 0070 og 0080 i denne malen, utgjør en 

primærnøkkel som må være unik for hver rad i malen. 

II.8.2 Veiledning til bestemte poster 

Kolonner Veiledning 

0005 Identifikasjonskode 

0010 Tjenestetype 

Typen tjeneste skal være en av typene oppført under. 

Når det er mulig, skal underkategori rapporteres (tosifret identifikasjonskode). Dersom det ikke finnes 

noen underkategori eller det ikke er noen underkategori som passer for den tjenesten institusjonen yter, er 

det hovedkategorien (ettsifret identifikasjonskode) som skal rapporteres. 

1. HR-støtte 

1.1. Personaladministrasjon, herunder avtaleforvaltning og godtgjøring 

1.2. Intern kommunikasjon 

2. Informasjonsteknologi 

2.1. IT- og kommunikasjonsmaskinvare 

2.2. Datalagring og -behandling 

2.3. Annen IT-infrastruktur, arbeidsstasjoner, telekommunikasjon, servere, datasentre og tilknyttede 

tjenester 

2.4. Administrasjon av programvarelisenser og applikasjonsprogramvare 

2.5. Tilgang til eksterne leverandører, særlig data- og infrastrukturleverandører 

2.6. Vedlikehold av applikasjoner, herunder av programvareapplikasjoner og tilhørende 

datastrømmer 

2.7. Rapportgenerering, interne informasjonsstrømmer og databaser 

2.8. Brukerstøtte 

2.9. Nød- og katastrofeberedskap 

3. Transaksjonsbehandling, herunder juridiske spørsmål i forbindelse med transaksjoner, særlig 

hvitvasking av penger 

4. Utleie eller forvaltning av fast eiendom og installasjoner og tilhørende ressurser 

4.1. Kontorlokaler og lagerlokaler 

4.2. Forvaltning av interne ressurser 

4.3. Sikkerhet og adgangskontroll 

4.4. Forvaltning av eiendomsportefølje 

4.5. Annet, spesifiser 

5. Juridiske tjenester og etterlevelsesfunksjoner: 

5.1. Juridisk bistand til virksomheter 

5.2. Forretnings- og transaksjonsrelaterte juridiske tjenester 

5.3. Støtte til etterlevelse av regelverket 

6. Likviditetsrelaterte tjenester 

6.1. Samordning, forvaltning og styring av likviditet 
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Kolonner Veiledning 

 6.2. Samordning, forvaltning og styring av refinansiering av foretak, herunder forvaltning av 

sikkerheter 

6.3. Rapporteringsfunksjon, særlig med hensyn til regulatoriske likviditetskrav 

6.4. Samordning, forvaltning og styring av programmer for finansiering på mellomlang og lang 

sikt og refinansiering av konsernforetak 

6.5. Samordning, forvaltning og styring av refinansiering, særlig kortsiktig 

7. Handel/kapitalforvaltning 

7.1. Behandling av transaksjoner: handel, utforming, gjennomføring, vedlikehold av handels-

produkter 

7.2. Bekreftelse, oppgjør og betaling 

7.3. Håndtering av posisjoner og motparter med hensyn til datarapportering og forbindelser med 

motparter 

7.4. Posisjonshåndtering (risiko og avstemming) 

8. Risikostyring og -vurdering 

8.1. Sentral, forretningsområderelatert eller risikotyperelatert risikostyring 

8.2. Generering av risikorapporter 

9. Regnskap 

9.1. Lovfestet og regulatorisk rapportering 

9.2. Verdivurdering, særlig av markedsposisjoner 

9.3. Ledelsens rapporter 

10. Håndtering av kontanter 

0020-0030 Tjenestemottaker 

Det konsernforetaket som mottar den kritiske tjenesten rapportert i kolonne 0010 fra et annet 

konsernforetak eller den eksterne leverandøren rapportert i kolonne 0040–0050. 

0020 Foretaksnavn 

Må være forskjellig fra navnet oppført i kolonne 0040. 

0030 Kode 

Entydig identifikasjonskode for den juridiske personen i kolonne 0020, som rapportert i mal Z 01.00 

(ORG). 

Må være forskjellig fra identifikasjonskoden rapportert i kolonne 0050. 

0040-0050 Tjenesteyter 

Den juridiske personen (intern eller ekstern) som yter den kritiske tjenesten rapportert i kolonne 0010 til 

et konsernforetak. 

0040 Foretaksnavn 

Må være forskjellig fra navnet oppført i kolonne 0020. 

0050 Kode 

Entydig identifikasjonskode for den juridiske personen i kolonne 0020. Må være forskjellig fra 

identifikasjonskoden oppført i kolonne 0030. 

Dersom tjenesteyteren er et konsernforetak, skal koden være den samme som rapportert i mal Z 01.00 

(ORG). 

Dersom tjenesteyteren ikke er et konsernforetak, skal koden for foretaket være 

— for institusjoner: den 20-sifrede alfanumeriske LEI-koden, 
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Kolonner Veiledning 

 — for andre foretak: den 20-sifrede alfanumeriske LEI-koden, og i mangel av en slik kode, en kode 

fastsatt i henhold til et ensartet koderegelverk som gjelder i Unionen, og dersom heller ikke denne 

finnes, en nasjonal kode. 

Koden skal være unik og brukes konsekvent i alle maler. 

0060 Del av konsernet 

«Ja» – dersom tjenesten ytes av en enhet i konsernet («intern»). 

«Nei» – dersom tjenesten ytes av et foretak utenfor konsernet («ekstern»). 

0070-0080 Kritisk funksjon 

Den kritiske funksjonen hvis utførelse vil bli betydelig vanskeliggjort eller helt forhindret ved avbrudd i 

den kritiske tjenesten. Den er en av de funksjonene som er vurdert som kritiske i mal Z 07.01 (FUNC 1). 

0070 Land 

Medlemsstat som funksjonen er kritisk for, som rapportert i Z 07.01 (FUNC 1). 

0080 ID 

Identifikasjonskode for de kritiske funksjonene definert i kapittel 2.7.1.4 over og nevnt i mal Z 07.01 

(FUNC 1). 

0090 Antatt substitusjonstid 

Antatt tid som trengs for å erstatte en leverandør med en annen i et sammenlignbart omfang med hensyn 

til de mottatte tjenestenes formål, kvalitet og kostnad. 

En av følgende verdier skal rapporteres: 

— «1 dag – 1 uke» dersom substitusjonen ikke tar mer enn en uke. 

— «1 uke – 1 måned» dersom substitusjonen tar mer enn en uke, men mindre enn en måned. 

— «1 – 6 måneder» dersom substitusjonen tar mer enn en måned, men mindre enn 6 måneder. 

— «6 – 12 måneder» dersom substitusjonen tar mer enn 6 måneder, men mindre enn et år. 

— «Mer enn 1 år» dersom substitusjonen tar mer enn et år. 

0100 Antatt tid for tilgang til avtaleopplysninger 

Antatt tid som trengs for å innhente følgende opplysninger om avtalen som regulerer tjenesten, etter 

anmodning fra krisehåndteringsmyndigheten: 

— Avtalens løpetid. 

— Avtaleparter (part som har utarbeidet avtalen, leverandør, kontaktpersoner) og deres jurisdiksjon. 

— Tjenestens art (dvs. en kort beskrivelse av transaksjonen mellom partene, herunder priser). 

— Om samme tjeneste kan tilbys av en annen intern/ekstern leverandør (med angivelse av potensielle 

kandidater). 

— Jurisdiksjonen som avtalen er underlagt. 

— Avdeling som er ansvarlig for de viktigste transaksjonene avtalen gjelder. 

— Viktigste sanksjoner i henhold til avtalen ved betalingsstans eller forsinket betaling. 

— Forhold som utløser førtidig oppsigelse, og oppsigelsesfrist. 

— Driftsstøtte etter oppsigelsen. 

— Betydning for kritiske funksjoner og forretningsområder. 
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Kolonner Veiledning 

 En av følgende verdier skal rapporteres: 

— 1 dag. 

— 1 dag – 1 uke. 

— Mer enn 1 uke. 

— Det finnes ingen avtale som regulerer tjenesten. 

0110 Gjeldende lovgivning 

ISO-koden for det landet hvis lovgivning avtalen er underlagt. 

0120 Avtale som videreføres i krisehåndtering 

Gjenspeiler vurderingen av om avtalen kan videreføres og overdras i tilfelle av krisehåndtering. 

Vurderingen skal blant annet ta hensyn til følgende faktorer: 

— Enhver klausul som gir en motpart rett til å heve avtalen utelukkende på grunn av krisehåndtering, 

tidlige intervensjonstiltak eller kryssmislighold, til tross for at vesentlige forpliktelser fortsatt 

overholdes. 

— Enhver klausul som gir en motpart rett til å endre tjenestevilkår eller priser utelukkende på grunn av 

krisehåndtering, tidlige intervensjonstiltak eller kryssmislighold, til tross for at vesentlige 

forpliktelser fortsatt overholdes. 

— Anerkjennelse i avtalen av at krisehåndteringsmyndighetene har hevingsrett. 

En av følgende verdier skal rapporteres: 

«Ja» – dersom avtalen antas å ville bli videreført i krisehåndtering. 

«Nei» – dersom avtalen antas ikke å ville bli videreført i krisehåndtering. 

«Ikke vurdert» – dersom det ikke er gjort noen vurdering. 

II.9 Z 09.00 – FMI-tjenester – Leverandører og brukere – Kartlegging etter kritisk funksjon 

II.9.1 Generelle merknader 

57. I denne malen identifiseres clearing-, betalings-, verdipapiroppgjørs- og depotvirksomhet, -funksjoner og  

-tjenester som ved avbrudd kan utgjøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre utførelsen av en eller flere 

kritiske funksjoner. 

58. Denne malen skal rapporteres én gang for hele institusjonen eller konsernet. 

59. Bare finansmarkedsinfrastrukturer som ved avbrudd kan utgjøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre 

utførelsen av en kritisk funksjon, skal identifiseres. 

II.9.2 Veiledning til bestemte poster 

Kolonner Veiledning 

0010-0020 Bruker 

Konsernforetak som bruker betalings-, depot-, oppgjørs-, clearing- eller transaksjonsregistertjenester, som 

rapportert i Z 01.00 – Organisasjonsstruktur (ORG). 

0010 Foretaksnavn 

Navn på foretaket som bruker betalings-, depot-, oppgjørs-, clearing- eller transaksjonsregistertjenester, 

som rapportert i Z 01.00 – Organisasjonsstruktur (ORG). 

Bare foretak som er identifisert som leverandører av kritiske funksjoner i Z 07.02, skal rapporteres. 
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Kolonner Veiledning 

0020 Kode 

Kode for foretaket som bruker betalings-, depot-, oppgjørs-, clearing- eller transaksjonsregistertjenester, 

som rapportert i Z 01.00 – Organisasjonsstruktur (ORG). 

0030-0040 Kritisk funksjon 

Kritisk funksjon som utføres av foretaket, og som ville bli forstyrret eller forhindret ved et avbrudd i 

tilgangen til betalings-, depot-, oppgjørs-, clearing- eller transaksjonsregistertjenesten. 

0030 Land 

Land som funksjonen er kritisk for, som rapportert i Z 07.01 (FUNC 1). 

0040 ID 

Identifikasjonskode for de kritiske funksjonene definert i kapittel 2.7.1.4 over og nevnt i mal Z 07.01 

(FUNC 1). 

0050-0080 Finansmarkedsinfrastruktur (FMI) 

Referanse: CPMI, prinsipper for finansmarkedsinfrastrukturer. 

Et multilateralt system blant de deltakende finansinstitusjonene, herunder systemoperatøren, som brukes 

for registrering, clearing eller oppgjør av betalinger, verdipapirer, derivater og andre finansielle 

transaksjoner. 

0050 Systemtype 

En av følgende verdier skal rapporteres: 

«PS» Betalingssystem 

«(I) CSD» (Internasjonal) verdipapirsentral (Central Securities Depository, CSD), herunder (I) 

CSD som yter oppgjørstjenester (internt eller etter utkontraktering) 

«SSS» Oppgjørssystem for verdipapirer (Securities Settlement System, SSS) uten depot 

«CCP-Securities» Sentral motpart for clearing av verdipapirer 

«CCP-

Derivatives» 

Sentral motpart for clearing av derivater 

«TR» Transaksjonsregister 

«Annet» Når FMI-ens systemtype ikke faller inn under noen av de forhåndsdefinerte typene 

over. 

«NA» Når de kritiske betalings-, clearing-, oppgjørs- eller depottjenestene ytes av et 

foretak som ikke er en finansmarkedsinfrastruktur som nevnt over, for eksempel en 

depotbank. 
 

0060 Navn 

Finansmarkedsinfrastrukturens kommersielle navn. 

Dersom «NA» er rapportert i kolonne 0050, skal denne kolonnen stå tom. 

0070 FMI-kode 

Kode for FMI-en. Dersom koden er tilgjengelig, skal den være en 20-sifret alfanumerisk LEI-kode.  

I mangel av LEI-kode skal koden være fastsatt i henhold til et ensartet koderegelverk som gjelder i 

Unionen, og dersom heller ikke denne finnes, skal den være en nasjonal kode. 

Dersom «NA» er rapportert i kolonne 0050, skal denne kolonnen stå tom. 
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Kolonner Veiledning 

0080 Type deltaking 

En av følgende verdier skal rapporteres: 

«Direkte» For direkte medlemskap eller direkte deltaking. 

«Indirekte

» 

For indirekte medlemskap eller indirekte deltaking. 

«NA» Dersom «NA» er rapportert i kolonne 0050. 
 

0090 Navn 

Formidlerens kommersielle navn dersom det er rapportert «Indirekte» eller «NA» i kolonne 0080. 

Dersom det er rapportert «Direkte» i kolonne 0080, skal det her rapporteres «NA» (ikke relevant). 

Formidleren kan enten være del av konsernet som det rapporterende foretaket tilhører, eller en annen 

kredittinstitusjon som ikke er tilknyttet dette konsernet. 

En formidler kan være et foretak som yter clearing-, betalings-, verdipapiroppgjørs- og/eller 

depottjenester til andre foretak (særlig dersom det er rapportert «NA» i kolonne 0050); det kan være et 

direkte medlem av et eller flere FMI-er og yte indirekte tilgang til tjenestene som tilbys gjennom slike 

FMI-er (særlig dersom det er rapportert «Indirekte» i kolonne 0080). 

0100 Kode 

Formidlerens kode. Dersom koden er tilgjengelig, skal den være en 20-sifret alfanumerisk LEI-kode.  

I mangel av LEI-kode skal koden være fastsatt i henhold til et ensartet koderegelverk som gjelder i 

Unionen, og dersom heller ikke denne finnes, skal den være en nasjonal kode. 

Dersom det er rapportert «Direkte» i kolonne 0090, skal det her rapporteres «NA» (ikke relevant). 

0110 Beskrivelse av tjenesten 

Beskrivelse av tjenesten dersom systemtypen rapportert i kolonne 050 er «Annet» eller «NA». 

0120 Gjeldende lovgivning 

ISO 3166-1 alfa-2-identifikasjonsnummeret for det landet hvis lovgivning regulerer adgangen til FMI-en. 

Ved direkte medlemskap eller direkte deltaking er det lovgivningen som gjelder for avtalen mellom 

finansmarkedsinfrastrukturen og brukeren, som skal rapporteres. Ved indirekte medlemskap eller 

indirekte deltaking er det lovgivningen som gjelder for avtalen mellom den representerende institusjonen 

og brukeren, som skal rapporteres. 

II.10 Kritiske informasjonssystemer 

II.10.1 Generelle merknader 

60. Dette avsnittet består av følgende maler: 

— Z 10.01 – Kritiske informasjonssystemer (generelle opplysninger) (CIS 1), med en liste over alle kritiske 

informasjonssystemer i konsernet. 

— Z 10.02 – Kartlegging av kritiske informasjonssystemer (CIS 2), som kartlegger kritiske informasjons-

systemer etter brukerforetak i konsernet og kritisk funksjon. 

61. Med kritisk informasjonssystem («CIS») menes en dataapplikasjon eller programvare som støtter en kritisk 

tjeneste, og som ved avbrudd kan utgjøre en alvorlig hindring for eller helt forhindre utførelsen av en kritisk 

funksjon. 

62. Disse malene skal rapporteres for hele gruppen. 

II.10.2 Z 10.01 – Kritiske informasjonssystemer (generelle opplysninger) (CIS 1): Veiledning til bestemte poster 

63. Verdien som rapporteres i kolonne 0010 i denne malen, utgjør en primærnøkkel som må være unik for hver rad i 

malen. 

Kolonner Veiledning 

0010-0040 Kritisk informasjonssystem 
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Kolonner Veiledning 

0010 Systemets identifikasjonskode 

Systemets identifikasjonskode er et akronym institusjonen har definert, og som helt entydig 

identifiserer det kritiske informasjonssystemet. 

Koden identifiserer raden og skal være unik for hver rad i malen. 

0020 Systemnavn 

Systemets kommersielle eller interne navn. 

0030 Systemtype 

En av følgende verdier skal rapporteres: 

— «Spesialutviklet programvare for forretningsstøtte» 

Applikasjoner som er utviklet i henhold til detaljerte spesifikasjoner for virksomheten. De kan ha 

blitt utviklet internt eller ved hjelp av eksterne leverandører, men alltid med virksomhetsstøtte som 

formål. 

— «Standardprogramvare» 

Applikasjoner innkjøpt på markedet som typisk er solgt eller lisensiert av en leverandør, og som 

ikke har blitt endret for å skreddersys spesifikt til organisasjonens virksomhet. I denne kategorien 

inngår også applikasjoner som har blitt konfigurert på vanlig måte. 

— «Individuelt tilpasset programvare» 

Applikasjoner innkjøpt på markedet, men der leverandøren (eller dennes representant) har utviklet 

en spesialversjon for den sammenhengen den skal installeres i. Denne spesialversjonen er 

kjennetegnet av endringer i hvordan applikasjonen oppfører seg, nye funksjoner eller ikke-

standardiserte programtillegg som er utviklet for å passe til organisasjonens virksomhet. 

— «Applikasjon/ekstern portal» 

Eksterne portaler eller applikasjoner levert av tredjeparter, vanligvis partnere, som gir tilgang til 

deres tjenester. Vanligvis omfattes de ikke av organisasjonens informasjonssystemforvaltning, og 

de installeres, vedlikeholdes og administreres av partneren selv. Slike applikasjoner er gjerne 

portaler (tilgjengelige via internett eller privat nett), og selv om de ligger utenfor organisasjonens 

informasjonssystemforvaltning, er de viktige (eller kritiske) for visse virksomhetsfunksjoner. 

0040 Beskrivelse 

Beskrivelse av hovedformålet med informasjonssystemet i virksomhetssammenheng. 

0050-0060 Systemansvarlig konsernforetak 

0050 Foretaksnavn 

Navnet på den juridiske personen som har ansvar for systemet i konsernet. 

Dette er det foretaket som har det overordnede ansvaret for innkjøp, utvikling, integrering, endring, 

drift, vedlikehold og avvikling av et informasjonssystem og hovedansvaret for å utvikle spesifikasjoner 

for utformingen av systemet som skal sørge for at sikkerheten og brukernes driftsbehov dokumenteres, 

testes og gjennomføres. 

0060 Kode 

Kode for den juridiske personen som har ansvar for systemet i konsernet, som rapportert i Z 01.00 – 

Organisasjonsstruktur (ORG). 
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II.10.3 Z 10-02 – Kartlegging av informasjonssystemer (CIS 2): Veiledning til bestemte poster 

64. Kombinasjonen av verdier som rapporteres i kolonne 0010, 0030, 0040 og 0050 i denne malen, utgjør en 

primærnøkkel som må være unik for hver rad i malen. 

Kolonner Veiledning 

0010 Systemets identifikasjonskode 

Identifikasjonskode for informasjonssystemet som rapportert i kolonne 010 i mal Z 10.01 (CIS 1). 

0020-0030 Konsernforetak som bruker systemet 

Det foretaket i konsernet som bruker systemet («bruker»). Det kan være flere brukere, og i så fall skal 

det brukes flere rader for samme informasjonssystem. 

0020 Foretaksnavn 

Navn på brukerforetaket, som rapportert i Z 01.00 (ORG). 

0030 Kode 

Kode for brukerforetaket, som rapportert i Z 01.00 (ORG). 

0040 Kritisk tjeneste 

Identifikasjonskode for den kritiske tjenesten rapportert i Z 08.00 (kolonne 0005) som systemet 

støtter. Den kritiske tjenesten kan være en IT-tjeneste eller en annen type tjeneste som informasjons-

systemet støtter (f.eks. transaksjonsbehandling). 

0050-0060 Kritisk funksjon 

Den kritiske funksjonen hvis utførelse vil bli betydelig vanskeliggjort eller helt forhindret ved avbrudd 

i tjenestene som informasjonssystemet støtter. Det kan være flere kritiske funksjoner, og i så fall skal 

det brukes flere rader for samme informasjonssystem. 

0050 Land 

Land som funksjonen er kritisk for, som rapportert i Z 07.01 (FUNC 1). 

0060 ID 

Identifikasjonskode for de kritiske funksjonene definert i kapittel 2.7.1.4 over og nevnt i mal Z 07.01 

(FUNC 1). 
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VEDLEGG III 

Felles datapunktmodell 

Alle dataelementene fastsatt i vedlegg I skal omdannes til en felles datapunktmodell som danner grunnlaget for ensartede  

IT-systemer for institusjoner og krisehåndteringsmyndigheter. 

Den felles datapunktmodellen skal oppfylle følgende kriterier: 

a) Den skal gi en strukturert framstilling av alle dataelementene fastsatt i vedlegg I. 

b) Den skal identifisere alle virksomhetskonsepter fastsatt i vedlegg I. 

c) Den skal inneholde en datakatalog med tabellbetegnelser, ordinatbetegnelser, aksebetegnelser, domenebetegnelser, 

dimensjonsbetegnelser og medlemsbetegnelser. 

d) Den skal inneholde indikatorer som definerer egenskapene ved eller beløpene for datapunktene. 

e) Den skal inneholde datapunktdefinisjoner som uttrykkes som en sammensetning av egenskaper som entydig identifiserer 

det finansielle begrepet. 

f) Den skal inneholde alle relevante tekniske spesifikasjoner som kreves for å utvikle IT-rapporteringsløsninger som gir 

ensartede opplysninger for krisehåndteringsplanlegging. 

 _____   
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VEDLEGG IV 

Valideringsregler 

Dataelementene fastsatt i vedlegg I skal være underlagt valideringsregler som sikrer dataenes kvalitet og konsistens. 

Valideringsreglene skal oppfylle følgende kriterier: 

a) De skal definere de logiske forbindelsene mellom relevante datapunkter. 

b) De skal omfatte filtre og forutsetninger som definerer et sett av data som en valideringsregel gjelder for. 

c) De skal kontrollere at rapporterte data er konsistente. 

d) De skal kontrollere at rapporterte data er nøyaktige. 

e) De skal fastsette standardverdier som skal anvendes dersom relevante opplysninger ikke er rapportert. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/50/EU 

av 22. oktober 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert 

marked, europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF om det prospekt som skal offentliggjøres 

når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering og kommisjonsdirektiv 

2007/14/EF om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser i  

direktiv 2004/109/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 50 og 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 33 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/109/EF(4) skulle Kommisjonen 

framlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

anvendelsen av nevnte direktiv, herunder om det var 

hensiktsmessig å avvikle unntakene for eksisterende 

gjeldsinstrumenter etter tiårsperioden omhandlet i 

artikkel 30 nr. 4 i nevnte direktiv, og om eventuelle 

virkninger av anvendelsen av nevnte direktiv på de 

europeiske finansmarkedene. 

2)  Kommisjonen vedtok 27. mai 2010 en rapport om 

anvendelsen av direktiv 2004/109/EF, som påviste 

områder der ordningen som ble innført ved nevnte 

direktiv, kunne forbedres. Rapporten viser særlig 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 6.11.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2020 av  

12. juni 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 93 av 30.3.2012, s. 2. 

(2) EUT C 143 av 22.5.2012, s. 78. 

(3) Europaparlamentets holdning av 12. juni 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. oktober 2013. 

(4) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 

behovet for å forenkle visse utstederes forpliktelser for å 

gjøre regulerte markeder mer attraktive for små og 

mellomstore utstedere som skal framskaffe kapital i 

Unionen. Dessuten må den gjeldende innsynsordningens 

effektivitet forbedres, særlig med hensyn til 

offentliggjøring av foretakenes eierforhold. 

3)  I sin melding av 13. april 2011 om en akt for det indre 

marked om tolv tiltak for å stimulere veksten og øke 

tilliten — «Felles innsats for å skape ny vekst» påpekte 

Kommisjonen i tillegg behovet for å gjennomgå direktiv 

2004/109/EF med sikte på å tilpasse forpliktelsene for 

børsnoterte små og mellomstore bedrifter bedre, 

samtidig som samme grad av investorvern 

opprettholdes. 

4)  I henhold til Kommisjonens rapport og Kommisjonens 

melding bør den administrative byrden forbundet med 

forpliktelsene som er knyttet til opptak til handel på et 

regulert marked, reduseres for små og mellomstore 

utstedere for å forbedre deres tilgang til kapital. Plikten 

til å offentliggjøre delårsredegjørelser eller kvartals-

rapporter utgjør en betydelig byrde for mange små og 

mellomstore utstedere av verdipapirer som er opptatt til 

handel på regulerte markeder, uten at dette er nødvendig 

for investorvernet. Disse pliktene oppmuntrer også til å 

legge vekt på kortsiktige resultater og ikke på 

langsiktige investeringer. For å fremme bærekraftig 

verdiskapning og langsiktige investeringsstrategier er 

det viktig å redusere det kortsiktige presset på utstedere 

og stimulere investorer til å ha et mer langsiktig 

perspektiv. Kravet om å offentliggjøre delårsrede-

gjørelser bør derfor avskaffes. 

5)  Medlemsstater bør i sin nasjonale lovgivning ikke 

kunne pålegge krav om å offentliggjøre periodisk 

finansiell informasjon oftere enn årsrapporter eller 

halvårsrapporter. Medlemsstater bør imidlertid kunne 

kreve at utstedere offentliggjør periodisk finansiell 

informasjon dersom et slikt krav ikke utgjør en 

betydelig finansiell byrde, og dersom de nødvendige 

tilleggsopplysningene står i et rimelig forhold til 

faktorene som bidrar til investeringsbeslutninger. Dette 

direktivet berører ikke andre tilleggsopplysninger som 

2021/EØS/3/28 
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kreves av Unionens sektorregelverk, og medlemsstatene 

kan særlig kreve at finansinstitusjoner offentliggjør 

ytterligere periodisk finansiell informasjon. Et regulert 

marked kan dessuten kreve at utstedere av verdipapirer 

som er opptatt til handel på dette markedet, offentliggjør 

ytterligere periodisk finansiell informasjon i alle eller 

noen av dette markedets segmenter. 

6)  For å sørge for ytterligere fleksibilitet og dermed 

redusere de administrative byrdene, bør fristen for å 

offentliggjøre halvårsrapporter forlenges til tre måneder 

etter utløpet av rapporteringsperioden. Ettersom 

perioden der utstedere kan offentliggjøre sine halvårs-

rapporter forlenges, forventes det at små og mellomstore 

utstederes rapporter får mer oppmerksomhet fra 

markedsdeltakerne, noe som innebærer at disse 

utstederne blir mer synlige. 

7)  For å gi bedre innsyn i betalinger foretatt til offentlige 

myndigheter, bør utstedere av verdipapirer som er 

opptatt til handel på et regulert marked og som driver 

virksomhet i utvinningsindustri eller skogsdrift i 

primærskoger, i en egen rapport og på årlig basis gi 

opplysninger om betalinger foretatt til offentlige 

myndigheter i statene der de driver virksomhet. 

Rapporten bør omfatte samme typer betaling som dem 

som offentliggjøres i forbindelse med utvinnings-

industriens initiativ til økt åpenhet (EITI). Offent-

liggjøring av betalinger til offentlige myndigheter bør gi 

sivilsamfunnet og investorer opplysninger som gjør det 

mulig å holde offentlige myndigheter i ressursrike stater 

ansvarlige for sine inntekter fra utnytting av 

naturressurser. Initiativet supplerer også Den europeiske 

unions handlingsplan for rettshåndheving, god forvalt-

ningspraksis og handel i skogsektoren (FLEGT-

initiativet) og bestemmelsene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 

om fastsettelse av forpliktelser for markedsdeltakere 

som bringer tømmer og treprodukter i omsetning(1), 

som krever at forhandlere av treprodukter viser behørig 

aktsomhet for å hindre at ulovlig trevirke kommer inn 

på unionsmarkedet. Medlemsstatene bør sørge for at 

medlemmene av et foretaks ansvarlige organer, som 

handler innenfor rammen av den myndighet de er gitt 

ved nasjonal lovgivning, har ansvar for å sikre at 

rapporten om betalinger til offentlige myndigheter, så 

langt de kjenner til, er utarbeidet i samsvar med kravene 

i dette direktiv. De detaljerte kravene er definert i 

kapittel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, 

konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak(2). 

  

(1) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 23. 

(2) EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19. 

8)  Når det gjelder innsyn og investorvern, bør 

medlemsstatene kreve at følgende prinsipper får 

anvendelse ved rapportering om betalinger til offentlige 

myndigheter i samsvar med kapittel 10 i direktiv 

2013/34/EU: vesentlighet (betalingene, enten de foretas 

enkeltvis eller som en serie tilknyttede betalinger, 

trenger ikke medtas i rapporten dersom de ikke 

overskrider 100 000 euro i løpet av et regnskapsår), 

rapportering for hver offentlig myndighet og hvert 

prosjekt (rapportering om betalinger til offentlige 

myndigheter skal skje for hver offentlig myndighet og 

hvert prosjekt), allmenngyldighet (det gjøres ingen 

unntak, for eksempel for utstedere som driver 

virksomhet i visse stater, som har vridende virkning og 

gjør det mulig for utstedere å utnytte mindre strenge 

innsynskrav) og fullstendighet (alle relevante betalinger 

til offentlige myndigheter skal rapporteres i henhold til 

kapittel 10 i direktiv 2013/34/EU og tilhørende 

betraktninger). 

9)  Økonomisk nyskaping har ført til opprettelse av nye 

typer finansielle instrumenter som gir investorer 

økonomisk eksponering overfor selskaper, men 

offentliggjøring av slike opplysninger er ikke fastsatt i 

direktiv 2004/109/EF. Disse instrumentene kan benyttes 

til hemmelig erverv av aksjer i selskaper, noe som kan 

føre til markedsmisbruk og gi et falskt og villedende 

bilde av eierskapet i børsnoterte selskaper. For å sikre at 

utstedere og investorer har fullstendig kunnskap om 

foretakets eierstruktur, bør definisjonen av finansielle 

instrumenter i nevnte direktiv omfatte alle instrumenter 

med lignende økonomisk virkning som det å inneha 

aksjer og ha rett til å erverve aksjer. 

10)  Finansielle instrumenter med lignende økonomisk 

virkning som det å inneha aksjer og ha rett til å erverve 

aksjer, og som gir mulighet for finansielt oppgjør, bør 

beregnes på «deltajustert» grunnlag ved å multiplisere 

det nominelle antallet underliggende aksjer med 

instrumentets deltaverdi. Deltaverdien angir hvor mye et 

finansielt instruments teoretiske verdi vil utvikle seg 

ved endring i det underliggende instrumentets pris og 

gir et nøyaktig bilde av innehaverens eksponering i det 

underliggende instrumentet. Denne metoden benyttes 

for å sikre at opplysningene om det samlede antall 

stemmeretter som er tilgjengelig for investoren, er så 

nøyaktige som mulig. 

11)  For å sikre tilstrekkelig innsyn i betydelige eierandeler 

bør det dessuten, når en innehaver av finansielle 

instrumenter utøver sin rett til å erverve aksjer og det 

samlede innehav av stemmeretter som er knyttet til de 

underliggende aksjene, overskrider terskelen for 

melding uten å påvirke den samlede prosentdel av de 

tidligere meldte eierandeler, kreves en ny melding for å 

offentliggjøre endringen i eierandelenes karakter.  
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12)  En harmonisert ordning for melding av betydelige 

innehav av stemmeretter, særlig når det gjelder 

sammenlegging av aksjeinnehav med innehav av 

finansielle instrumenter, bør forbedre rettssikkerheten, 

øke innsynet og redusere den administrative byrden for 

investorer som driver virksomhet over landegrensene. 

Medlemsstatene bør derfor ikke tillates å vedta strengere 

regler enn dem som er fastsatt i direktiv 2004/109/EF 

om beregning av terskler for meldinger, sammenlegging 

av innehav av stemmeretter knyttet til aksjer med 

innehav av stemmeretter knyttet til finansielle 

instrumenter, og unntak fra meldingskravene. Tatt i 

betraktning eksisterende forskjeller i eierskaps-

konsentrasjonen i Unionen og ulikheter i selskapsretten 

i Unionen, som gjør at det samlede antall aksjer er 

forskjellig fra det samlede antall stemmeretter for visse 

utstedere, bør imidlertid medlemsstatene fortsatt kunne 

tillates å fastsette både lavere og ytterligere terskler for 

melding av innehav av stemmeretter, og å kreve 

tilsvarende meldinger når det gjelder terskler basert på 

kapitalinnehav. Dessuten bør medlemsstatene fortsatt 

kunne tillates å fastsette strengere forpliktelser enn dem 

som er fastsatt i direktiv 2004/109/EF, med hensyn til 

innhold (for eksempel opplysninger om aksjeeieres 

intensjoner), framgangsmåte og tidspunkt for meldinger, 

og å kunne kreve ytterligere opplysninger om betydelige 

eierandeler som ikke er fastsatt i direktiv 2004/109/EF. 

Medlemsstatene bør også fortsatt kunne anvende lover 

eller forskrifter vedtatt i forbindelse med overtakelses-

tilbud, fusjonstransaksjoner og andre transaksjoner som 

påvirker eierskapet til eller kontrollen over selskaper 

under tilsyn av myndigheter utnevnt av medlemsstatene 

i henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om 

overtakelsestilbud(1), som stiller strengere krav til 

offentliggjøring enn dem i direktiv 2004/109/EF. 

13)  Tekniske standarder bør sikre ensartet harmonisering av 

ordningen for melding av betydelige eierandeler og 

tilstrekkelige innsynsnivåer. Det vil være både effektivt 

og hensiktsmessig å gi Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(2), i oppgave å utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder som ikke innebærer 

politiske valg, til framlegging for Kommisjonen. 

Kommisjonen bør vedta tekniske reguleringsstandarder 

utarbeidet av ESMA for å angi vilkårene for anvendelse 

av eksisterende unntak fra meldingskravet for 

betydelige innehav av stemmeretter. Gjennom å benytte 

sin sakkunnskap bør ESMA særlig fastsette 

unntakstilfellene, samtidig som det tas hensyn til mulig 

misbruk for å omgå meldingskravene. 

  

(1) EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12. 

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

14)  For å ta hensyn til den tekniske utviklingen bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte delegeres til Kommisjonen for å angi 

innholdet i meldinger om betydelige innehav av 

finansielle instrumenter. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til 

rett tid og på en egnet måte. 

15)  For å fremme investering over landegrensene bør 

investorer enkelt få tilgang til obligatoriske 

opplysninger for alle børsnoterte selskaper i Unionen. 

Det eksisterende nettverk av offisielt utpekte nasjonale 

ordninger for sentral lagring av obligatoriske 

opplysninger sikrer imidlertid ikke enkel søking etter 

slike opplysninger i hele Unionen. For å sikre tilgang til 

opplysninger på tvers av landegrensene og ta hensyn til 

den tekniske utviklingen i finansmarkedene og innenfor 

kommunikasjonsteknologien, bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte delegeres til 

Kommisjonen for å angi minstestandarder for spredning 

av obligatoriske opplysninger, tilgang til obligatoriske 

opplysninger på unionsplan og ordninger for sentral 

lagring av obligatoriske opplysninger. Kommisjonen, 

med bistand fra ESMA, bør også gis myndighet til å 

treffe tiltak for å forbedre virkemåten til nettverket av 

offisielt utpekte nasjonale ordninger for lagring og å 

utvikle tekniske kriterier for tilgang til obligatoriske 

opplysninger på unionsplan, særlig om anvendelsen av 

et sentralt tilknytningspunkt for søking etter 

obligatoriske opplysninger på unionsplan. ESMA bør 

utvikle og drive en nettportal som fungerer som et 

europeisk elektronisk tilknytningspunkt (heretter kalt 

«tilknytningspunktet»). 

16)  For å forbedre overholdelsen av kravene i direktiv 

2004/109/EF og følge opp kommisjonsmeldingen av  

9. desember 2010 om styrking av sanksjonsordningene i 

finanssektoren, bør sanksjonsmyndigheten styrkes og 

oppfylle visse grunnleggende krav når det gjelder 

mottakere, kriterier som skal tas i betraktning ved 

anvendelse av en administrativ sanksjon eller et 

forvaltningsmessig tiltak, sentrale sanksjonsmuligheter 

og nivåer på administrative økonomiske sanksjoner. 

Denne sanksjonsmyndigheten bør minst kunne 

anvendes ved brudd på sentrale bestemmelser i direktiv 

2004/109/EF. Medlemsstatene bør også kunne anvende 

dem i andre situasjoner. Medlemsstatene bør særlig 

sørge for at administrative sanksjoner og forvaltnings-

messige tiltak som kan anvendes, omfatter muligheten 

til å ilegge økonomiske sanksjoner som er tilstrekkelig 

strenge til å virke avskrekkende. Ved overtredelser 

begått av juridiske personer bør medlemsstatene kunne 

tillate anvendelse av sanksjoner mot medlemmer av den 
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berørte juridiske persons administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorganer eller andre personer som kan 

holdes ansvarlige for overtredelsene i henhold til 

vilkårene fastsatt i nasjonal lovgivning. Medlemsstatene 

bør også kunne tillate suspensjon av, eller muligheten til 

midlertidig oppheving av, utøvelsen av stemmeretter for 

innehavere av aksjer og finansielle instrumenter som 

ikke overholder meldingskravene. Medlemsstatene bør 

kunne fastsette at midlertidig oppheving av 

stemmeretter bare anvendes på de mest alvorlige 

overtredelsene. Direktiv 2004/109/EF bør vise til både 

administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak 

for å omfatte alle tilfeller av manglende overholdelse, 

uansett om de betegnes som en sanksjon eller et tiltak i 

henhold til nasjonal lovgivning, og bør ikke berøre 

bestemmelser i medlemsstatenes lovgivning om 

strafferettslige sanksjoner. 

Medlemsstatene bør kunne fastsette ytterligere 

sanksjoner eller tiltak og strengere økonomiske 

sanksjoner enn dem som er fastsatt i direktiv 

2004/109/EF, med tanke på behovet for tilstrekkelig 

avskrekkende sanksjoner for å støtte ordentlige og åpne 

markeder. Bestemmelsene om sanksjoner og bestem-

melsene om offentliggjøring av administrative 

sanksjoner skaper ikke presedens for annet unions-

regelverk, særlig ikke for mer alvorlige lovover-

tredelser. 

(17)  For å sikre at beslutninger om å anvende forvaltnings-

messige tiltak eller sanksjoner har avskrekkende 

virkning på allmennheten, bør de normalt offent-

liggjøres. Offentliggjøring av beslutninger er også et 

viktig verktøy for å informere markedsdeltakere om 

hvilken atferd som anses å være en overtredelse av 

direktiv 2004/109/EF, og for å fremme generelt god 

atferd blant markedsdeltakere. Dersom offent-

liggjøringen av en beslutning kan utgjøre en alvorlig 

trussel mot finanssystemets stabilitet eller en pågående 

offisiell etterforskning, eller, i den grad dette kan 

fastslås, påføre de berørte institusjonene eller personene 

uforholdsmessig stor skade, eller dersom, i tilfelle 

sanksjonene ilegges en fysisk person, offentliggjøringen 

av personopplysninger viser seg å være urimelig etter en 

obligatorisk forhåndsvurdering av rimeligheten ved en 

slik offentliggjøring, bør imidlertid vedkommende 

myndighet kunne beslutte å utsette en slik 

offentliggjøring eller å offentliggjøre opplysningene i 

anonymisert form. 

18)  For å tydeliggjøre behandlingen av unoterte verdipapirer 

representert ved depotbevis som er opptatt til handel på 

et regulert marked, og for å unngå mangelfullt innsyn, 

bør definisjonen av «utsteder» spesifiseres ytterligere 

for å omfatte utstedere av unoterte verdipapirer 

representert ved depotbevis som er opptatt til handel på 

et regulert marked. Definisjonen av «utsteder» bør 

dessuten endres for å ta hensyn til det faktum at 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel på et 

regulert marked, i visse medlemsstater kan være fysiske 

personer. 

19)  For en utsteder fra tredjestat av gjeldsinstrumenter hvis 

pålydende verdi per enhet er mindre enn 1 000 euro, 

eller av aksjer, er utstederens hjemstat, i henhold til 

direktiv 2004/109/EF, medlemsstaten nevnt i artikkel 2 

nr. 1 bokstav m) iii) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/71/EF(1). For å tydeliggjøre og forenkle 

bestemmelsen av hjemstaten til slike utstedere fra 

tredjestat, bør definisjonen av denne termen endres for å 

fastsette at hjemstaten skal være medlemsstaten som 

utstederen har valgt blant medlemsstatene der dens 

verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked. 

20)  Alle utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel 

på et regulert marked i Unionen, bør underlegges tilsyn 

av en vedkommende myndighet i en medlemsstat for å 

sikre at de overholder sine forpliktelser. Utstedere som i 

henhold til direktiv 2004/109/EF må velge sin hjemstat, 

men som ikke har gjort det, kan unngå tilsyn av en 

vedkommende myndighet i Unionen. Direktiv 

2004/109/EF bør derfor endres slik at det fastsettes en 

hjemstat for utstedere som ikke har opplyst 

vedkommende myndigheter om sitt valg av hjemstat i 

løpet av en tremånedersperiode. I slike tilfeller bør 

hjemstaten være medlemsstaten der utstederens 

verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked. 

Dersom verdipapirene er opptatt til handel på et regulert 

marked i mer enn én medlemsstat, vil alle disse 

medlemsstatene være hjemstater inntil utstederen velger 

og opplyser om én enkelt hjemstat. Dette kan 

oppmuntre utstedere til å velge hjemstat og opplyse 

berørte vedkommende myndigheter om sitt valg, og i 

mellomtiden vil vedkommende myndigheter ikke lenger 

mangle den nødvendige myndighet til å gripe inn inntil 

en utsteder har opplyst om sitt valg av hjemstat. 

21)  For en utsteder av gjeldsinstrumenter hvis pålydende 

verdi per enhet er 1 000 euro eller mer, er utstederens 

valg av hjemstat gyldig i tre år i henhold til direktiv 

2004/109/EF. Dersom en utsteders verdipapirer ikke 

lenger er opptatt til handel på et regulert marked i 

utstederens hjemstat, men fortsatt er opptatt til handel i 

en eller flere vertsstater, har imidlertid en slik utsteder 

ingen forbindelse med den opprinnelig valgte 

  

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 



Nr. 3/402 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

hjemstaten, når dette ikke er medlemsstaten til 

utstederens forretningskontor. En slik utsteder bør 

kunne velge en av sine vertsstater eller medlemsstaten 

der utstederen har sitt forretningskontor, som ny 

hjemstat før utløpet av treårsperioden. Den samme 

muligheten til å velge en ny hjemstat vil også gjelde for 

en utsteder fra tredjestat av gjeldsinstrumenter hvis 

pålydende verdi per enhet er mindre enn 1 000 euro, 

eller av aksjer hvis verdipapirer ikke lenger er opptatt til 

handel på et regulert marked i utstederens hjemstat, men 

fortsatt er opptatt til handel i en eller flere vertsstater. 

22)  Det bør være samsvar mellom direktiv 2004/109/EF og 

2003/71/EF med hensyn til definisjonen av hjemstat. 

For å sikre at det er den mest relevante medlemsstaten 

som fører tilsyn, bør derfor direktiv 2003/71/EF endres 

for å gi større fleksibilitet i situasjoner der verdipapirene 

til en utsteder med forretningskontor i en tredjestat, ikke 

lenger er opptatt til handel på et regulert marked i 

utstederens hjemstat, men i stedet er opptatt til handel i 

en eller flere andre medlemsstater. 

23)  Kommisjonsdirektiv 2007/14/EF(1) inneholder særlig 

regler for melding av utsteders valg hjemstat. Disse 

reglene bør innlemmes i direktiv 2004/109/EF. For å 

sikre at vedkommende myndigheter i vertsstaten(e) og i 

medlemsstaten der utstederen har sitt forretningskontor, 

dersom denne medlemsstaten verken er hjemstat eller 

vertsstat, underrettes om utstederens valg av hjemstat, 

bør alle utstedere pålegges å meddele sitt valg av 

hjemstat til vedkommende myndighet i hjemstaten, 

vedkommende myndigheter i alle vertsstatene og 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der 

utstederen har sitt forretningskontor, dersom denne er en 

annen enn hjemstaten. Reglene for melding av valg av 

hjemstat bør derfor endres. 

24)  Kravet i henhold til direktiv 2004/109/EF om 

offentliggjøring av nye utstedelser av lån har ført til 

mange praktiske gjennomføringsproblemer, og 

anvendelsen av kravet anses som komplisert. Dessuten 

overlapper dette kravet delvis kravene fastsatt i direktiv 

2003/71/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og 

  

(1) EUT L 69 av 9.3.2007, s. 27. 

markedsmanipulering (markedsmisbruk)(2), og det gir 

heller ikke markedet mange tilleggsopplysninger. For å 

minske den unødvendige administrative byrden for 

utstedere bør dette kravet derfor avskaffes. 

25)  Kravet om at en utsteder skal underrette vedkommende 

myndigheter i hjemstaten om eventuelle endringer av 

sine stiftelsesdokumenter eller vedtekter, overlapper 

tilsvarende krav i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om utøvelsen 

av visse rettigheter for aksjeeiere i børsnoterte 

selskaper(3) og kan føre til forvirring om vedkommende 

myndigheters rolle. For å minske den unødvendige 

administrative byrden for utstedere bør dette kravet 

derfor avskaffes. 

26)  Et harmonisert elektronisk format for rapportering vil 

være svært fordelaktig for utstedere, investorer og 

vedkommende myndigheter ettersom det vil gjøre 

rapporteringen enklere og lette tilgangen til, analyse-

ringen og sammenligningen av årsrapporter. Derfor bør 

utarbeidingen av årsrapportene i et felles elektronisk 

rapporteringsformat være obligatorisk med virkning fra 

1. januar 2020, forutsatt at ESMA har utført en nytte- og 

kostnadsanalyse. ESMA bør utvikle utkast til tekniske 

reguleringsstandarder, som vedtas av Kommisjonen, for 

å angi det elektroniske rapporteringsformatet, med 

behørig henvisning til nåværende og framtidige 

teknologiske alternativer, som eXtensible Business 

Reporting Language (XBRL). ESMA bør under 

utarbeidingen av utkast til tekniske regulerings-

standarder gjennomføre åpne offentlige høringer for alle 

berørte parter, foreta en grundig vurdering av mulige 

virkninger av vedtakelse av ulike teknologiske 

alternativer og gjennomføre hensiktsmessig prøving i 

medlemsstater, som det avlegges rapport om til 

Kommisjonen når utkastene til tekniske regulerings-

standarder oversendes. Under utviklingen av utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for formatene som skal 

anvendes for banker og finansformidlere samt 

forsikringsselskaper, bør ESMA samarbeide 

regelmessig og nært med Den europeiske tilsyns-

myndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010(4), og med Den europeiske tilsyns-

myndighet (Den europeiske myndighet for forsikring og 

tjenestepensjoner), opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(5), for å ta hensyn til 

disse sektorenes særpreg, sikre sammenheng i arbeidet 

på tvers av sektorer og komme fram til felles 

standpunkter. Europaparlamentet og Rådet bør kunne ha 

innvendinger mot de tekniske reguleringsstandardene i 

henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) 

nr.1095/2010, og i så fall bør disse standardene ikke tre 

i kraft.  

  

(2) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 

(3) EUT L 184 av 14.7.2007, s. 17. 

(4) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

(5) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 
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27)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(1) og 

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(2) får full anvendelse på behandlingen av 

personopplysninger i dette direktiv. 

28)  Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

slik de er nedfelt i traktaten, og må gjennomføres i 

samsvar med disse rettigheter og prinsipper. 

29)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å harmonisere 

innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere 

av verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert 

marked, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlems-

statene og derfor på grunn av direktivets omfang og 

virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går dette direktivet ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå dette målet. 

30)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(3) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i berettigede tilfeller skal følges av ett eller 

flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

et direktivs bestanddeler og de tilsvarende delene av de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til 

dette direktivet anser regelgiveren at oversendingen av 

slike dokumenter er berettiget. 

31)  Direktiv 2004/109/EF, 2003/71/EF og 2007/14/EF bør 

derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endringer i direktiv 2004/109/EF 

I direktiv 2004/109/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav d) skal lyde: 

«d) «utsteder» en fysisk person eller et offentlig- 

eller privatrettslig rettssubjekt, herunder en 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

stat, hvis verdipapirer er opptatt til handel på 

et regulert marked. 

I tilfelle av depotbevis opptatt til handel på et 

regulert marked, er utstederen den som har 

utstedt de verdipapirene som depotbeviset 

representerer, uansett om disse verdipapirene 

er opptatt til handel på et regulert marked 

eller ikke.» 

ii)  I bokstav i) gjøres følgende endringer: 

i)  I punkt i) skal annet strekpunkt lyde: 

«—  dersom utstederen har sitt forretnings-

kontor i en tredjestat, den medlemsstat 

utstederen har valgt blant medlems-

statene der utstederens verdipapirer er 

opptatt til handel på et regulert marked. 

Valget av hjemstat skal gjelde med 

mindre utstederen har valgt en ny 

hjemstat i henhold til punkt iii) og har 

opplyst om sitt valg i samsvar med 

annet ledd i denne bokstav.» 

ii)  Punkt ii) skal lyde: 

«ii)  for alle utstedere som ikke er nevnt i 

punkt i), den medlemsstat utstederen har 

valgt blant den medlemsstat der 

utstederen har sitt forretningskontor, 

dersom det er relevant, og de medlems-

stater der utstederens verdipapirer er 

opptatt til handel på et regulert marked. 

Utstederen kan velge bare én medlems-

stat som hjemstat. Dette valget skal 

gjelde i minst tre år, med mindre 

utstederens verdipapirer ikke lenger er 

opptatt til handel på et regulert marked i 

Unionen, eller med mindre utstederen 

blir omfattet av punkt i) eller iii) i løpet 

av treårsperioden.» 

iii)  Nytt punkt skal lyde: 

«iii)  for en utsteder hvis verdipapirer ikke 

lenger er opptatt til handel på et regulert 

marked i hjemstaten som definert i punkt 

i) annet strekpunkt eller i punkt ii), men i 

stedet er opptatt til handel i en eller flere 

andre medlemsstater, den nye medlems-

stat utstederen velger blant de medlems-

stater der utstederens verdipapirer er 

opptatt til handel på et regulert marked, 

og, dersom det er relevant, medlems-

staten der utstederen har sitt forretnings-

kontor.»  



Nr. 3/404 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

iv)  Følgende nye avsnitt skal lyde: 

«En utsteder skal offentliggjøre sin hjemstat 

som nevnt i punkt i), ii) eller iii) i samsvar 

med artikkel 20 og 21. I tillegg skal en 

utsteder opplyse om sin hjemstat til 

vedkommende myndighet i medlemsstaten 

der utstederen har sitt forretningskontor, 

dersom det er relevant, til vedkommende 

myndighet i hjemstaten og til vedkommende 

myndigheter i alle vertsstater. 

Dersom utstederen ikke offentliggjør sin 

hjemstat som definert i punkt i) annet 

strekpunkt eller i punkt ii) innen en frist på tre 

måneder fra datoen da utstederens verdi-

papirer første gang blir opptatt til handel på et 

regulert marked, skal hjemstaten være 

medlemsstaten der utstederens verdipapirer er 

opptatt til handel på et regulert marked. 

Dersom utstederens verdipapirer er opptatt til 

handel på regulerte markeder som ligger i 

eller driver virksomhet i mer enn én 

medlemsstat, skal disse medlemsstatene være 

utstederens hjemstater inntil utstederen har 

valgt én enkelt hjemstat og offentliggjort 

dette. 

For en utsteder hvis verdipapirer allerede er 

opptatt til handel på et regulert marked, og 

hvis valg av hjemstat som nevnt i punkt i) 

annet strekpunkt eller i punkt ii), ikke er blitt 

offentliggjort før 27. november 2015, skal 

perioden på tre måneder begynne  

27. november 2015. 

En utsteder som har valgt hjemstat som nevnt 

i punkt i) annet strekpunkt eller i punkt ii) 

eller iii), og som har opplyst vedkommende 

myndighet i hjemstaten om sitt valg før  

27. november 2015, skal unntas fra kravet i 

annet ledd i denne bokstav, med mindre 

denne utsteder velger en annen hjemstat etter 

27. november 2015.» 

iii)  Ny bokstav skal lyde: 

«q) «formell avtale» en avtale som er bindende i 

henhold til gjeldende lovgivning.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a.  Alle henvisninger til juridiske personer i dette 

direktiv skal anses for å omfatte registrerte 

sammenslutninger av foretak uten status som juridisk 

person og truster.» 

2)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Hjemstaten kan stille strengere krav til en 

utsteder enn dem som er fastsatt i dette direktiv, men 

den kan ikke kreve at utstedere offentliggjør periodisk 

finansiell informasjon oftere enn årsrapportene nevnt i 

artikkel 4 og halvårsrapportene nevnt i artikkel 5.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«1a.  Som unntak fra nr. 1 kan hjemstatene kreve at 

utstedere offentliggjør ytterligere periodisk finansiell 

informasjon oftere enn årsrapportene nevnt i artikkel 4 

og halvårsrapportene nevnt i artikkel 5, når følgende 

vilkår er oppfylt: 

— Den ytterligere periodiske finansielle informa-

sjonen utgjør ikke en urimelig finansiell byrde i 

den berørte medlemsstat, særlig ikke for berørte 

små og mellomstore utstedere, og 

— innholdet i den ytterligere periodiske finansielle 

informasjonen som kreves, står i et rimelig forhold 

til faktorene som bidrar til investeringsbeslutninger 

hos investorer i den berørte medlemsstat. 

Før medlemsstatene treffer en beslutning om å kreve at 

utstedere offentliggjør ytterligere periodisk finansiell 

informasjon, skal de vurdere både om slike tilleggskrav 

kan føre til at det legges for stor vekt på utstedernes 

kortsiktige resultater, og om de kan ha negativ 

innvirkning på små og mellomstore utstederes mulighet 

til å få tilgang til de regulerte markedene. 

Dette berører ikke medlemsstatenes mulighet til å kreve 

at utstedere som er finansinstitusjoner, offentliggjør 

ytterligere periodisk finansiell informasjon. 

Hjemstaten kan ikke stille strengere krav til en aksjeeier 

eller en fysisk person eller et rettssubjekt som er nevnt i 

artikkel 10 eller 13, enn dem som er fastsatt i dette 

direktiv, unntatt når 

i)  det fastsettes lavere eller ytterligere terskler for 

melding enn dem som er fastsatt i artikkel 9 nr. 1, 

og det kreves tilsvarende meldinger for terskler 

basert på kapitalinnehav, 

ii)  det anvendes strengere krav enn dem som er nevnt 

i artikkel 12, eller 

iii)  det anvendes lover eller forskrifter vedtatt i 

forbindelse med overtakelsestilbud, fusjonstrans-

aksjoner og andre transaksjoner som påvirker 
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eierskapet til eller kontrollen over selskaper som er 

underlagt tilsynsmyndigheter utpekt av medlems-

statene i henhold til artikkel 4 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om 

overtakelsestilbud(*). 

  

(*) EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12.» 

3)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Utstederen skal offentliggjøre sin årsrapport 

senest fire måneder etter utgangen av hvert regnskapsår 

og sørge for at den er offentlig tilgjengelig i minst ti 

år.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«7.  Med virkning fra 1. januar 2020 skal alle 

årsrapporter utarbeides i et felles elektronisk 

rapporteringsformat, forutsatt at Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA), 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1095/2010(*), har utført en nytte- og 

kostnadsanalyse. 

ESMA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi det elektroniske rapporterings-

formatet, med behørig henvisning til nåværende og 

framtidige teknologiske alternativer. Før utkastene til 

tekniske reguleringsstandarder vedtas, skal ESMA 

foreta en egnet vurdering av mulige elektroniske 

rapporteringsformater og utføre hensiktsmessige 

prøvinger i felten. ESMA skal framlegge disse 

utkastene til tekniske reguleringsstandarder for 

Kommisjonen senest 31. desember 2016. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar 

med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

4)  Artikkel 5 nr. 1 skal lyde: 

«1.  En utsteder av aksjer eller gjeldsinstrumenter skal 

offentliggjøre en halvårsrapport for regnskapsårets første 

seks måneder så snart som mulig, men senest tre måneder 

etter utløpet av den aktuelle perioden. Utstederen skal sørge 

for at halvårsrapporten forblir tilgjengelig for offentligheten 

i minst ti år.» 

5)  Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Rapportering om betalinger til offentlige myndigheter 

Medlemsstatene skal kreve at utstedere som driver 

virksomhet innen utvinningsindustri eller skogsdrift i 

primærskoger, som definert i artikkel 41 nr. 1 og 2 i 

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(*), 

hvert år utarbeider, i samsvar med kapittel 10 i nevnte 

direktiv, en rapport om betalinger foretatt til offentlige 

myndigheter. Rapporten skal offentliggjøres senest seks 

måneder etter utgangen av hvert regnskapsår og være 

offentlig tilgjengelig i minst ti år. Betalinger til offentlige 

myndigheter skal rapporteres på konsernnivå. 

  

(*) EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19.» 

6)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Artikkel 4 og 5 får ikke anvendelse på følgende 

utstedere: 

a)  en stat, en stats regionale eller lokale myndigheter, 

internasjonale offentlige organer som minst én 

medlemsstat er medlem av, Den europeiske 

sentralbank (ESB), Det europeiske finansielle 

stabiliseringsfond (EFSF), opprettet ved EFSF-

rammeavtalen, og andre ordninger opprettet med 

det mål å bevare Den økonomiske og monetære 

unions økonomiske stabilitet ved å tilby midlertidig 

finansiell bistand til medlemsstater som har euro 

som sin valuta, samt medlemsstatenes nasjonale 

sentralbanker, uansett om de utsteder aksjer eller 

andre verdipapirer, og 

b)  en utsteder som bare utsteder gjeldsinstrumenter 

som er opptatt til handel på et regulert marked, hvis 

pålydende verdi per enhet er minst 100 000 euro, 

eller, for gjeldsinstrumenter i en annen valuta enn 

euro, hvis pålydende verdi per enhet tilsvarer minst 

100 000 euro på utstedelsesdagen.»  
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b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Som unntak fra nr. 1 bokstav b) i denne artikkel 

får artikkel 4 og 5 ikke anvendelse på utstedere som 

utelukkende utsteder gjeldsinstrumenter hvis pålydende 

verdi per enhet er minst 50 000 euro, eller, for 

gjeldsinstrumenter i en annen valuta enn euro, hvis 

pålydende verdi per enhet tilsvarer minst 50 000 euro 

på utstedelsesdagen, og som allerede er opptatt til 

handel på et regulert marked i Unionen før  

31. desember 2010, så lenge slike gjeldsinstrumenter 

fortsatt er utestående.» 

7)  I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Denne artikkel får ikke anvendelse på 

stemmeretter som inngår i handelsporteføljen, som 

definert i artikkel 11 i europaparlaments- og råds-

direktiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapir-

foretaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(*), 

til en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak, 

forutsatt at 

a)  stemmerettene som inngår i handelsporteføljen, 

ikke overstiger 5 %, og 

b)  stemmerettene som er knyttet til aksjer som inngår i 

handelsporteføljen, ikke utøves eller på annen måte 

anvendes til å gripe inn i utstederens ledelse. 

  

(*) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.» 

b)  Følgende nye numre skal lyde: 

«6a.  Denne artikkel får ikke anvendelse på 

stemmeretter knyttet til aksjer som er ervervet for 

stabiliseringsformål i samsvar med kommisjons-

forordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 

om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

direktiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for 

tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle 

instrumenter(*), forutsatt at stemmerettene som er 

knyttet til disse aksjene, ikke utøves eller på annen 

måte anvendes til å gripe inn i utstederens ledelse. 

6b.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å angi metoden for beregning 

av terskelen på 5 % nevnt i nr. 5 og 6, også når det 

gjelder konserner, samtidig som det tas hensyn til 

artikkel 12 nr. 4 og 5. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder for Kommisjonen innen  

27. november 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

  

(*) EUT L 336 av 23.12.2003, s. 33.» 

8)  I artikkel 12 nr. 2 skal innledende tekst lyde: 

«Meldingen til utstederen skal gis straks, men senest innen 

fire handelsdager etter datoen da aksjeeieren, eller den 

fysiske person eller rettssubjektet nevnt i artikkel 10,». 

9)  I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Meldingskravene fastsatt i artikkel 9 får også 

anvendelse på en fysisk person eller et rettssubjekt som 

direkte eller indirekte innehar 

a)  finansielle instrumenter som ved forfall gir 

innehaveren, i henhold til en formell avtale, enten 

ubetinget rett til å erverve eller mulighet til å 

erverve allerede utstedte aksjer som det er knyttet 

stemmerett til, fra en utsteder hvis aksjer er opptatt 

til handel på et regulert marked, 

b)  finansielle instrumenter som ikke er omfattet av 

bokstav a), men som er knyttet til aksjer nevnt i 

bokstav a), og har lignende økonomisk virkning 

som finansielle instrumenter nevnt i bokstav a), 

uansett om de gir rett til fysisk oppgjør eller ikke. 

Meldingen som kreves, skal omfatte en oppdeling etter 

type finansielle instrumenter som innehas i samsvar 

med bokstav a), og finansielle instrumenter som 

innehas i samsvar med bokstav b) i nevnte ledd, der det 

skilles mellom finansielle instrumenter som gir rett til 

fysisk oppgjør, og finansielle instrumenter som gir rett 

til finansielt oppgjør.»  
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b)  Følgende nye numre skal lyde: 

«1a.  Antallet stemmeretter skal beregnes med 

henvisning til det totale nominelle antallet aksjer som 

ligger til grunn for det finansielle instrumentet, med 

mindre det finansielle instrumentet utelukkende gir 

mulighet for finansielt oppgjør, for i så fall skal antallet 

stemmeretter beregnes på «deltajustert» grunnlag ved å 

multiplisere det nominelle antallet underliggende aksjer 

med instrumentets deltaverdi. Innehaveren skal derfor 

legge sammen og melde alle finansielle instrumenter 

som er knyttet til samme underliggende utsteder. Bare 

lange posisjoner skal tas i betraktning ved beregning av 

stemmeretter. Lange posisjoner skal ikke avregnes mot 

korte posisjoner knyttet til samme underliggende 

utsteder. 

ESMA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi 

a)  metoden for å beregne antallet stemmeretter nevnt i 

første ledd for finansielle instrumenter knyttet til en 

gruppe av aksjer eller en indeks, og 

b)  metodene for å fastsette deltaverdien for å beregne 

stemmeretter knyttet til finansielle instrumenter 

som utelukkende gir mulighet for finansielt 

oppgjør, slik første ledd krever. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder for Kommisjonen innen  

27. november 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd i 

dette nummer i samsvar med artikkel 10-14 i forordning 

(EU) nr. 1095/2010. 

1b.  Ved anvendelse av nr. 1 skal følgende anses som 

finansielle instrumenter, forutsatt at de oppfyller noen 

av vilkårene i nr. 1 første ledd bokstav a) eller b): 

a)  omsettelige verdipapirer, 

b)  opsjoner, 

c)  terminkontrakter med løpende avregning, 

d)  bytteavtaler, 

e)  framtidige renteavtaler, 

f)  differansekontrakter, og 

g)  alle andre kontrakter eller avtaler med lignende 

økonomiske virkninger som kan gjøres opp fysisk 

eller finansielt. 

ESMA skal opprette og regelmessig ajourføre en 

veiledende liste over finansielle instrumenter som er 

underlagt meldingskravene i henhold til nr. 1, samtidig 

som det tas hensyn til den tekniske utvikling i 

finansmarkedene.» 

c)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta, 

gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel  

27 nr. 2a, 2b og 2c og med forbehold for vilkårene 

fastsatt i artikkel 27a og 27b, tiltak for å angi innholdet 

i meldingen som skal gis, meldingsperioden og hvem 

meldingen skal gis til, som nevnt i nr. 1.» 

d)  Nytt nummer skal lyde: 

«4.  Unntakene fastsatt i artikkel 9 nr. 4, 5 og 6 og i 

artikkel 12 nr. 3, 4 og 5 får tilsvarende anvendelse på 

meldingskravene i henhold til denne artikkel. 

ESMA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi tilfellene der unntakene nevnt i 

første ledd får anvendelse på finansielle instrumenter 

som innehas av en fysisk person eller et rettssubjekt 

som utfører kundeordrer, eller som reagerer på en 

kundes anmodning om å handle annet enn for egen 

regning, eller som sikrer posisjoner som følger av slike 

handler.  
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ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder for Kommisjonen innen  

27. november 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd i 

dette nummer i samsvar med artikkel 10-14 i forordning 

(EU) nr. 1095/2010.» 

10)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 13a 

Sammenlegging 

1.  Meldingskravene fastsatt i artikkel 9, 10 og 13 får 

også anvendelse på en fysisk person eller et rettssubjekt 

når antallet stemmeretter som direkte eller indirekte 

innehas av en slik person eller et slikt rettssubjekt i 

henhold til artikkel 9 og 10, sammenlagt med antallet 

stemmeretter knyttet til finansielle instrumenter som 

direkte eller indirekte innehas i henhold til artikkel 13, 

når, overskrider eller faller under tersklene fastsatt i 

artikkel 9 nr. 1. 

Meldingen som kreves i henhold til første ledd i dette 

nummer, skal omfatte en oppdeling av antallet 

stemmeretter knyttet til aksjer som innehas i samsvar med 

artikkel 9 og 10, og stemmeretter knyttet til finansielle 

instrumenter i henhold til artikkel 13. 

2.  Stemmeretter knyttet til finansielle instrumenter som 

allerede er meldt i samsvar med artikkel 13, skal det gis 

melding om på nytt dersom den fysiske personen eller 

rettssubjektet har ervervet de underliggende aksjene, og et 

slikt erverv fører til at det samlede antall stemmeretter 

knyttet til aksjer som er utstedt av den samme utstederen, 

når eller overskrider tersklene fastsatt i artikkel 9 nr. 1.» 

11)  Artikkel 16 nr. 3 oppheves. 

12)  I artikkel 19 nr. 1 oppheves annet ledd. 

13)  Artikkel 21 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta, 

gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27  

nr. 2a, 2b og 2c og med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 27a og 27b, tiltak for å angi følgende: 

a)  minstestandarder for spredning av obligatoriske 

opplysninger, som nevnt i nr. 1, 

b)  minstestandarder for ordninger for sentral lagring, som 

nevnt i nr. 2, 

c)  regler for å sikre samvirkingsevne for informasjons- 

og kommunikasjonsteknologier som brukes av 

ordningene nevnt i nr. 2, og for tilgang til 

obligatoriske opplysninger på unionsplan, nevnt i  

nr. 2. 

Kommisjonen kan også opprette og ajourføre en liste over 

medier for spredning av opplysninger til offentligheten.» 

14)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 21a 

Europeisk elektronisk tilknytningspunkt 

1.  En nettportal som fungerer som et europeisk 

elektronisk tilknytningspunkt, skal opprettes innen  

1. januar 2018. ESMA skal utvikle og drive det 

elektroniske tilknytningspunktet. 

2.  Systemet for sammenkopling av offisielt utpekte 

ordninger skal bestå av 

— ordningene nevnt i artikkel 21 nr. 2, 

— portalen som fungerer som et europeisk elektronisk 

tilknytningspunkt. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for tilgang til sine 

ordninger for sentral lagring via det elektroniske 

tilknytningspunktet.» 

15)  Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

Tilgang til obligatoriske opplysninger på unionsplan 

1.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder som fastsetter de tekniske kravene for tilgang 

til obligatoriske opplysninger på unionsplan, for å angi 

følgende: 

a)  de tekniske kravene til kommunikasjonsteknologier 

brukt av ordningene nevnt i artikkel 21 nr. 2, 

b)  de tekniske kravene til drift av det elektroniske 

tilknytningspunktet for søking etter obligatoriske 

opplysninger på unionsplan,  
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c)  de tekniske kravene til den entydige identifikasjonen 

for hver utsteder som anvendes av ordningene nevnt i 

artikkel 21 nr. 2, 

d)  det felles formatet for levering av obligatoriske 

opplysninger fra ordningene nevnt i artikkel 21 nr. 2, 

e)  den felles klassifisering av obligatoriske opplysninger 

gjennom ordningene nevnt i artikkel 21 nr. 2, og den 

felles listen over typer obligatoriske opplysninger. 

2.  Ved utarbeidingen av utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder skal ESMA ta hensyn til de tekniske 

kravene til registersammenkoplingssystemet innført ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU(*). 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder for Kommisjonen innen  

27. november 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummer 

i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

  

(*) EUT L 156 av 16.6.2012, s. 1.» 

16)  I artikkel 23 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«De opplysningene som omfattes av kravene fastsatt i 

tredjestaten, skal inngis i samsvar med artikkel 19 og 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 20 og 21.» 

17)  I artikkel 24 skal nye numre lyde: 

«4a.  Uten at det berører nr. 4 skal vedkommende 

myndigheter gis all nødvendig etterforskningsmyndighet 

for å kunne utføre sine oppgaver. Denne myndighet skal 

utøves i samsvar med nasjonal lovgivning. 

4b.  Vedkommende myndigheter skal utøve sin 

sanksjonsmyndighet i samsvar med dette direktiv og 

nasjonal lovgivning på en av følgende måter: 

— direkte, 

— i samarbeid med andre myndigheter, 

— på eget ansvar ved delegering til slike myndigheter, 

— etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter.» 

18)  I artikkel 25 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

«Vedkommende myndigheter skal under utøvelsen av sin 

sanksjons- og etterforskningsmyndighet samarbeide for å 

sikre at sanksjoner eller tiltak gir de ønskede virkningene, 

og de skal samordne sine handlinger i forbindelse med 

tverrnasjonale saker.» 

19)  Etter artikkel 27b innsettes følgende overskrift: 

«KAPITTEL VIA 

SANKSJONER OG TILTAK». 

20)  Artikkel 28 skal lyde: 

«Artikkel 28 

Forvaltningsmessige tiltak og sanksjoner 

1.  Uten at det berører vedkommende myndigheters 

fullmakter i henhold til artikkel 24 og medlemsstatenes 

rett til å fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, skal 

medlemsstatene fastsette regler for forvaltningsmessige 

tiltak og sanksjoner som kan anvendes på overtredelser av 

nasjonale bestemmelser som er vedtatt for innarbeiding av 

dette direktiv, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

de gjennomføres. De forvaltningsmessige tiltakene og 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

2.  Uten at det berører artikkel 7 skal medlemsstatene, 

når forpliktelsene gjelder rettssubjekter og det skjer 

overtredelser, sørge for at sanksjoner kan anvendes på 

vilkårene fastsatt i nasjonal lovgivning, mot medlemmer 

av det berørte rettssubjekts administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorganer, og mot andre fysiske personer som i 

henhold til nasjonal lovgivning er ansvarlige for 

overtredelsene.» 

21)  Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 28a 

Overtredelser 

Artikkel 28b får anvendelse på minst følgende 

overtredelser:  
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a)  Utsteder har ikke, innen den fastsatte fristen, 

offentliggjort opplysningene som kreves i henhold til 

nasjonale bestemmelser vedtatt for innarbeiding av 

artikkel 4, 5, 6, 14 og 16. 

b)  Den fysiske eller juridiske person har ikke, innen den 

fastsatte fristen, meldt fra om erverv eller avhending 

av en betydelig eierandel i samsvar med nasjonale 

bestemmelser vedtatt for innarbeiding av artikkel 9, 

10, 12, 13 og 13a. 

Artikkel 28b 

Sanksjonsmyndighet 

1.  Ved overtredelser nevnt i artikkel 28a skal 

vedkommende myndigheter ha myndighet til å pålegge 

minst følgende forvaltningsmessige tiltak og sanksjoner: 

a)  En offentlig erklæring med opplysning om den 

ansvarlige fysiske person eller rettssubjektet og 

overtredelsens karakter. 

b)  Et pålegg der det kreves at den ansvarlige fysiske 

person eller rettssubjektet avslutter atferden som 

innebærer en overtredelse og avstår fra å gjenta slik 

atferd. 

c)  Administrative økonomiske sanksjoner 

i)  for et rettssubjekt: 

— opptil 10 000 000 euro eller opptil 5 % av den 

samlede årsomsetning i henhold til siste 

tilgjengelige årsregnskap godkjent av 

ledelsesorganet; dersom rettssubjektet er et 

morforetak eller et datterforetak av et 

morforetak som skal utarbeide konsern-

regnskaper i henhold til direktiv 2013/34/EU, 

skal relevant samlet omsetning være den 

samlede årsomsetning eller tilsvarende type 

inntekt etter relevante regnskapsdirektiver i 

henhold til siste tilgjengelige konsoliderte 

årsregnskap godkjent av ledelsesorganet i det 

overordnede morforetaket, eller 

— opptil to ganger oppnådd fortjeneste eller 

unngått tap som følge av overtredelsen, når 

det er mulig å fastsette disse, 

der det høyeste beløpet anvendes. 

ii)  for en fysisk person: 

— opptil 2 000 000 euro, eller 

— opptil to ganger oppnådd fortjeneste eller 

unngått tap som følge av overtredelsen, når 

det er mulig å fastsette disse, 

der det høyeste beløpet anvendes. 

I medlemsstater der euro ikke er offisiell valuta, skal det 

beregnes tilsvarende verdi i nasjonal valuta som i euro, 

basert på offisiell valutakurs på ikrafttredelsesdatoen for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/50/EU av  

22. oktober 2013 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/109/EF om harmonisering av 

innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av 

verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert 

marked, europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF 

om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer 

legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering og 

kommisjonsdirektiv 2007/14/EF om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføringen av visse 

bestemmelser i direktiv 2004/109/EF(*). 

2.  Uten at det berører vedkommende myndigheters 

fullmakter i henhold til artikkel 24 og medlemsstatenes 

rett til å ilegge strafferettslige sanksjoner, skal medlems-

statene sørge for at deres lover og forskrifter gjør det 

mulig midlertidig å oppheve utøvelsen av stemmeretter 

knyttet til aksjer ved overtredelser omhandlet i artikkel 

28a bokstav b). Medlemsstater kan fastsette at midlertidig 

oppheving av stemmeretter bare får anvendelse på de mest 

alvorlige overtredelsene. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette ytterligere sanksjoner 

eller tiltak og større administrative økonomiske sanksjoner 

enn dem som er fastsatt i dette direktiv. 

Artikkel 28c 

Utøvelse av sanksjonsmyndighet 

1.  Medlemsstatene skal, når de bestemmer typen av og 

nivået på administrative sanksjoner eller forvaltnings-

messige tiltak, sikre at vedkommende myndigheter tar 

hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder 

eventuelt 

a)  overtredelsens grovhet og varighet, 

b)  den ansvarlige fysiske persons eller det ansvarlige 

rettssubjekts grad av ansvar,  
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c)  den ansvarlige fysiske persons eller det ansvarlige 

rettssubjekts finansielle soliditet, for eksempel med 

utgangspunkt i det ansvarlige rettssubjekts samlede 

omsetning eller den ansvarlige fysiske persons årlige 

inntekt, 

d)  betydningen av den fortjeneste som er oppnådd, eller 

det tap som er unngått av den ansvarlige fysiske 

person eller det ansvarlige rettssubjekt, i den grad 

dette kan fastslås, 

e)  tap påført tredjemann som følge av overtredelsen, i 

den grad dette kan fastslås, 

f)  den ansvarlige fysiske persons eller det ansvarlige 

rettssubjekts vilje til å samarbeide med vedkommende 

myndighet, 

g)  tidligere overtredelser begått av den ansvarlige fysiske 

person eller det ansvarlige rettssubjekt. 

2.  Behandlingen av personopplysninger som er samlet 

inn for utøvelse av tilsyns- og etterforskningsmyndighet i 

samsvar med dette direktiv, skal utføres i samsvar med 

direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 der det 

er relevant. 

  

(*) EUT L 294 av 6.11.2013, s. 13.» 

22)  Før artikkel 29 innsettes følgende overskrift: 

«KAPITTEL VIB 

OFFENTLIGGJØRING AV BESLUTNINGER 

23)  Artikkel 29 skal lyde: 

«Artikkel 29 

Offentliggjøring av beslutninger 

1.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende 

myndigheter uten unødig opphold skal offentliggjøre alle 

beslutninger om sanksjoner og tiltak som ilegges for 

overtredelse av dette direktiv, herunder minst 

opplysninger om overtredelsens type og karakter og 

identiteten til de ansvarlige fysiske personer eller 

rettssubjekter. 

Vedkommende myndigheter kan utsette offentliggjøringen 

av en beslutning eller offentliggjøre beslutningen i 

anonymisert form på en måte som er i samsvar med 

nasjonal lovgivning, i følgende tilfeller: 

a)  Når sanksjonene ilegges en fysisk person og en 

offentliggjøring av personopplysninger viser seg å 

være urimelig etter en obligatorisk forhåndsvurdering 

av rimeligheten ved en slik offentliggjøring. 

b)  Når offentliggjøringen kan utgjøre en alvorlig trussel 

mot finanssystemets stabilitet eller en pågående 

offisiell etterforskning. 

c)  Når offentliggjøringen, i den grad dette kan fastslås, 

påfører de berørte institusjoner eller fysiske personer 

uforholdsmessig stor skade. 

2.  Dersom beslutningen offentliggjort i henhold til nr. 1 

blir anket, er vedkommende myndighet forpliktet til enten 

å ta med opplysninger om dette i offentliggjøringen på 

tidspunktet for offentliggjøring, eller til å endre offent-

liggjøringen dersom anken inngis etter den opprinnelige 

offentliggjøringen.» 

24)  Artikkel 31 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Når medlemsstatene vedtar tiltak i henhold til artikkel 

3 nr. 1, artikkel 8 nr. 2 og 3 eller artikkel 30, skal de 

umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om disse tiltakene.» 

Artikkel 2 

Endringer i direktiv 2003/71/EF 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav m) iii) i direktiv 2003/71/EF skal lyde: 

«iii)  for alle utstedere som er registrert i tredjestater, og 

som utsteder verdipapirer som ikke er nevnt under ii), 

den medlemsstat der verdipapirene skal legges ut til 

offentlig tegning for første gang etter den dag 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/50/EU av  

22. oktober 2013 om endring av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/109/EF om harmonisering av 

innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering 

på et regulert marked, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/71/EF om det prospekt som skal 

offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig 

tegning eller opptas til notering og kommisjons-

direktiv 2007/14/EF om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføringen av visse bestemmelser i 

direktiv 2004/109/EF(*) trer i kraft, eller der den 

første søknaden om opptak til handel på et regulert 

marked inngis, etter valg foretatt av utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til 

handel, alt etter omstendighetene, med forbehold for 

etterfølgende valg foretatt av utstedere registrert i en 

tredjestat i følgende tilfeller:  
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— når hjemstaten ikke ble fastsatt etter deres valg, 

eller 

— i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav i) iii) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF 

av 15. desember 2004 om harmonisering av 

innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til 

notering på et regulert marked(**). 

  

(*) EUT L 294 av 6.11.2013, s. 13. 

(**) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.» 

Artikkel 3 

Endringer i direktiv 2007/14/EF 

I direktiv 2007/14/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 oppheves. 

2)  Artikkel 11 nr. 1 og 2 oppheves. 

3)  Artikkel 16 oppheves. 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lovene og forskriftene 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktivet, innen et 

tidsrom på 24 måneder fra ikrafttredelsesdatoen. De skal 

umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 5 

Gjennomgåelse 

Senest 27. november 2015 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen av 

dette direktivet, herunder dets virkninger for små og 

mellomstore utstedere, og om anvendelse av sanksjoner, særlig 

om de er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker 

avskrekkende, og vurdere hvordan metoden for beregning av 

antallet stemmeretter knyttet til finansielle instrumenter nevnt i 

artikkel 13 nr. 1a første ledd i direktiv 2004/109/EF fungerer, 

og om den er effektiv. 

Rapporten skal ved behov framlegges sammen med et forslag 

til regelverk. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 7 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 22. oktober 2013. 

For Europaparlamentet For Rådet 

M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

President Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/761 

av 17. desember 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder for betydelige eierandeler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av 

direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 9 nr. 6b tredje ledd, artikkel 13 nr. 1a fjerde ledd og artikkel 13 nr. 4 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2004/109/EF fastsetter innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til 

notering på et regulert marked. Direktivet krever også at det utarbeides tekniske reguleringsstandarder for å sikre en 

ensartet anvendelse av ordningen for melding om erverv eller avhending av betydelige eierandeler og tilhørende unntak. 

2) Terskelverdiene for unntakene for prisstillingen og handelsporteføljen bør beregnes ved å legge sammen stemmeretter 

som gjelder aksjer med stemmeretter knyttet til finansielle instrumenter (dvs. rettigheter til å erverve aksjer og 

finansielle instrumenter som anses for å være økonomisk sidestilt med aksjer), for å sikre en ensartet anvendelse av 

prinsippet om sammenlegging av alle innehav av finansielle instrumenter som er underlagt meldingskravene, og for å 

forhindre et misvisende bilde av hvor mange finansielle instrumenter knyttet til en utsteder som innehas av et foretak 

som omfattes av disse unntakene. 

3) For å sikre tilstrekkelig grad av innsyn når det gjelder konserner, og for å ta hensyn til det faktum at dersom et 

morforetak har kontroll over sine datterforetak, kan det påvirke hvordan de styres, bør terskelverdiene beregnes på 

konsernnivå. Derfor bør alle innehav som eies av en kredittinstitusjons eller et verdipapirforetaks morforetak og av 

datterforetak, offentliggjøres når summen av disse innehavene når meldingsterskelen. 

4) Offentliggjøringsordningen for finansielle instrumenter som har en lignende økonomisk virkning som aksjer, bør være 

tydelig. Kravet om å gi uttømmende opplysninger om foretakenes eierstruktur bør stå i forhold til behovet for 

tilstrekkelig innsyn i betydelige eierandeler, de administrative byrdene disse kravene pålegger innehavere av 

stemmeretter, og fleksibiliteten i sammensetningen av en gruppe av aksjer eller en indeks. Derfor bør finansielle 

instrumenter knyttet til en gruppe av aksjer eller en indeks legges sammen med andre innehav i samme utsteder bare 

dersom innehavet av stemmeretter gjennom slike instrumenter er betydelig eller det finansielle instrumentet ikke 

primært brukes til diversifisering av investeringer. 

5) Det ville ikke være kostnadseffektivt for en investor å bygge opp en posisjon i en utsteder gjennom innehav av et 

finansielt instrument knyttet til ulike grupper av aksjer eller indekser. Derfor bør innehav av stemmeretter gjennom et 

finansielt instrument knyttet til flere grupper av aksjer eller indekser som hver for seg ligger under de fastsatte 

terskelverdiene, ikke legges sammen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 13.5.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 390 av 31.12. 2004, s. 38. 
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6) Finansielle instrumenter som utelukkende gir mulighet for finansielt oppgjør, bør regnskapsføres på deltajustert 

grunnlag, der den likvide posisjonen har delta 1 dersom de finansielle instrumentene har en lineær, symmetrisk 

betalingsprofil i tråd med den underliggende aksjen, og der det benyttes en allment anerkjent standardprissettingsmodell 

dersom de finansielle instrumentene ikke har en lineær, symmetrisk betalingsprofil i tråd med den underliggende aksjen. 

7) For å sikre at opplysningene om det samlede antallet stemmeretter som er tilgjengelig for investoren, er så nøyaktige 

som mulig, bør delta beregnes daglig, idet det tas hensyn til den seneste sluttkursen på den underliggende aksjen. 

8) For å redusere antallet betydningsløse meldinger til markedet bør unntaket for handelsporteføljen få anvendelse på 

finansielle instrumenter som innehas av en fysisk eller juridisk person som utfører kundeordrer, reagerer på en kundes 

anmodning om å handle annet enn for egen regning eller sikrer posisjoner som følger av slike handler. 

9) Bestemmelsene i denne forordningen er nær forbundet med hverandre ettersom de omhandler kravene knyttet til 

melding om betydelige eierandeler i børsnoterte selskaper. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som 

bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, herunder investorer 

som er tredjestatsborgere, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at visse av de tekniske 

gjennomføringsstandardene som kreves i henhold til direktiv 2004/109/EF, samles i én enkelt forordning. 

10) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

11) ESMA 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 ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1). 

12) Anvendelsen av denne forordningen bør utsettes for å tilpasse anvendelsesdatoen til datoen fastsatt for innarbeiding av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/50/EU i artikkel 4 nr. 1 i nevnte direktiv(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes nærmere regler for gjennomføringen av artikkel 9 nr. 6b, artikkel 13 nr. 1a bokstav a) og b) og 

artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2004/109/EF. 

Artikkel 2 

Sammenlegging av innehav 

Med henblikk på beregning av terskelverdien på 5 % nevnt i artikkel 9 nr. 5 og 6 i direktiv 2004/109/EF skal innehav i henhold 

til artikkel 9, 10 og 13 i nevnte direktiv legges sammen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/50/EU av 22. oktober 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF om 

harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller 

opptas til notering og kommisjonsdirektiv 2007/14/EF om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser i 

direktiv 2004/109/EF (EUT L 294 av 6.11.2013, s. 13). 
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Artikkel 3 

Sammenlegging av innehav for et konsern 

Med henblikk på beregning av terskelverdien på 5 % nevnt i artikkel 9 nr. 5 og 6 i direktiv 2004/109/EF skal innehav for 

konserner legges sammen på konsernnivå i samsvar med prinsippet fastsatt i artikkel 10 bokstav e) i nevnte direktiv. 

Artikkel 4 

Finansielle instrumenter knyttet til en gruppe av aksjer eller en indeks 

1. Stemmerettene omhandlet i artikkel 13 nr. 1a bokstav a) i direktiv 2004/109/EF for et finansielt instrument knyttet til en 

gruppe av aksjer eller en indeks skal beregnes på grunnlag av vekten av aksjen i gruppen av aksjer eller indeksen dersom et av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Stemmerettene i en bestemt utsteder som innehas gjennom finansielle instrumenter knyttet til gruppen av aksjer eller 

indeksen, utgjør 1 % eller mer av stemmerettene knyttet til aksjer i denne utstederen. 

b) Aksjene i gruppen av aksjer eller indeksen utgjør 20 % eller mer av verdien av verdipapirene i gruppen av aksjer eller 

indeksen. 

2. Dersom et finansielt instrument er knyttet til flere grupper av aksjer eller indekser, skal ikke stemmerettene som innehas 

gjennom de individuelle gruppene av aksjer eller indeksene, legges sammen for terskelverdiene fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 5 

Finansielle instrumenter som utelukkende gir mulighet for finansielt oppgjør 

1. Antallet stemmeretter omhandlet i artikkel 13 nr. 1a bokstav b) i direktiv 2004/109/EF for finansielle instrumenter som 

utelukkende gir mulighet for finansielt oppgjør, og som har en lineær, symmetrisk betalingsprofil i tråd med den underliggende 

aksjen, skal beregnes på deltajustert grunnlag med en likvid posisjon lik 1. 

2. Antallet stemmeretter knyttet til et finansielt instrument som utelukkende gir mulighet for finansielt oppgjør, og som ikke 

har en lineær, symmetrisk betalingsprofil i tråd med den underliggende aksjen, skal beregnes på deltajustert grunnlag ved hjelp 

av en allment anerkjent standardprissettingsmodell. 

3. En allment anerkjent standardprissettingsmodell skal være en modell som vanligvis brukes i finansbransjen for det 

finansielle instrumentet, og som er tilstrekkelig robust til å ta hensyn til faktorene som er relevante for vurderingen av 

instrumentet. De faktorene som er relevante for vurderingen, skal minst omfatte følgende: 

a) Renter. 

b) Utbyttebetalinger. 

c) Gjenværende løpetid. 

d) Volatilitet. 

e) Pris på underliggende aksje. 

4. Ved fastsettelse av deltaverdien skal innehaveren av det finansielle instrumentet sikre følgende: 

a) At modellen som benyttes, tar høyde for kompleksiteten og risikoen til hvert finansielle instrument. 

b) At den samme modellen brukes på en ensartet måte for beregningen av antallet stemmeretter for et bestemt finansielt 

instrument. 

5. IT-systemene som brukes for å foreta beregningen av delta, skal sikre en enhetlig, nøyaktig og rettidig rapportering av 

stemmeretter. 

6. Antallet stemmeretter skal beregnes daglig, idet det tas hensyn til den seneste sluttkursen på den underliggende aksjen. 

Innehaveren av det finansielle instrumentet skal underrette utstederen dersom innehaveren når, overskrider eller faller under 

terskelverdiene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF. 
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Artikkel 6 

Transaksjoner for kunder 

Unntaket omhandlet i artikkel 9 nr. 6 i direktiv 2004/109/EF får anvendelse på finansielle instrumenter som innehas av en 

fysisk eller juridisk person som utfører kundeordrer, reagerer på en kundes anmodning om å handle annet enn for egen regning 

eller sikrer posisjoner som følger av slike handler. 

Artikkel 7 

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 26. november 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1437 

av 19. mai 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for tilgang til obligatoriske opplysninger på unionsplan(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av 

direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 22, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre rask tilgang til obligatoriske opplysninger på et ikke-diskriminerende grunnlag og gjøre disse opplysningene 

tilgjengelig for sluttbrukerne skal Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) utvikle og drive et 

europeisk elektronisk tilknytningspunkt (European Electronic Access Point, EEAP). Tilknytningspunktet bør utformes 

som en nettportal som er tilgjengelig gjennom ESMAs nettsted, og det bør ikke, med tanke på dets sentraliserende rolle, 

utføre oppgaver beregnet på offisielt utpekte ordninger (officially appointed mechanisms, OAM) med hensyn til lagring 

av obligatoriske opplysninger. Tilknytningspunktet bør gi tilgang til obligatoriske opplysninger som lagres av alle 

offisielt utpekte ordninger, unngå dobbeltlagring av data og minimere sikkerhetsrisikoen i forbindelse med 

datautveksling. 

2) For å lette søkingen etter obligatoriske opplysninger og sikre rask tilgang til disse opplysningene bør tilknytningspunktet 

gi sluttbrukerne mulighet til å søke med henvisning til en utsteders identitet, hjemstat eller type obligatoriske 

opplysninger. Samtidig bør tilknytningspunktet gjøre det mulig for sluttbrukerne å få tilgang til obligatoriske 

opplysninger som de ber om, gjennom hyperlenker til offisielt utpekte ordningers nettsteder der disse opplysningene er 

lagret. 

3) For at et tilknytningspunkt og dets kopling til offisielt utpekte ordninger skal fungere godt, må den understøttende 

kommunikasjonsteknologien være sikker, formålstjenlig, effektiv og fleksibel. Tilknytningspunktet og offisielt utpekte 

ordninger bør bruke Hypertext Transfer Protocol Secure når de tilkoples hverandre. Med tanke på den kontinuerlige 

utviklingen innenfor kommunikasjonsteknologien og behovet for å sikre integriteten og sikkerheten ved utveksling av 

metadata om obligatoriske opplysninger bør imidlertid ESMA og offisielt utpekte ordninger samarbeide om å 

identifisere og innføre alternative kommunikasjonsteknologier i framtiden. Dersom ESMA ut fra objektive tekniske 

kriterier anser at samarbeidet som kreves for dette formålet, er ineffektivt, bør ESMA dessuten ha mulighet til å angi 

hvilke alternative kommunikasjonsteknologier tilknytningspunktet og offisielt utpekte ordninger skal bruke. 

4) For å gjøre det mulig med søk på tvers av landegrensene og oppnå nøyaktige søkeresultater bør en offisielt utpekt 

ordning bruke en entydig identifikator for hver utsteder av verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked. 

Harmonisering av de entydige identifikatorene som brukes av offisielt utpekte ordninger, bør gjøre det lettere for 

sluttbrukere av tilknytningspunktet å identifisere utstederne som sluttbrukerne søker opplysninger om. Med tanke på 

integreringen av finansmarkedene på internasjonalt plan bør dessuten de entydige identifikatorene som skal brukes av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 234 av 31.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 390 av 31.12. 2004, s. 38. 
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offisielt utpekte ordninger, aksepteres internasjonalt, kunne tildeles til enhver utsteder, være enhetlige over tid, ha 

begrenset økonomisk virkning på utstedere og offisielt utpekte ordninger og ta hensyn til den framtidige utviklingen på 

dette området. Offisielt utpekte ordninger bør derfor bruke identifikatorer for juridiske personer (legal entity identifier, 

LEI) som entydige identifikatorer for utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked. 

5) Harmonisering av formatet som benyttes til å utveksle opplysninger mellom tilknytningspunktet og de offisielt utpekte 

ordningene, er nødvendig for å sikre et velfungerende tilknytningspunkt. Følgelig bør fastsettelsen av et egnet format for 

utveksling av opplysninger ta hensyn til utvekslingen av sikkerhetsdata og valideringsattributtene til de vanligste 

standardformatene som brukes på markedet. Ettersom tilknytningspunktet ikke bør utføre oppgaver beregnet på offisielt 

utpekte ordninger med hensyn til lagring av obligatoriske opplysninger, bør formatet for utveksling av obligatoriske 

opplysninger fastsette metadata om obligatoriske opplysninger som skal aktiveres av en offisielt utpekt ordning for å 

sikre et målrettet søk og rask tilgang til obligatoriske opplysninger for sluttbrukere. 

6) Det å fastsette en felles liste over typer av obligatoriske opplysninger bør gi investorer en bedre forståelse av 

opplysningene fra utstedere som er underlagt kravene til nøyaktighet, fullstendighet og rettidig spredning i henhold til 

direktiv 2004/109/EF. De offisielt utpekte ordningenes felles merking og klassifisering av obligatoriske opplysninger for 

sluttbrukere som ønsker å få tilgang til obligatoriske opplysninger gjennom tilknytningspunktet, bør gjøre det mulig for 

sluttbrukerne å målrette sine søk mot de typene opplysninger som er av interesse for dem, og bør gi investorene 

effektivitetsgevinster i beslutningsprosessene. 

7) Sluttbrukernes visning eller nedlasting av dokumenter som inneholder obligatoriske opplysninger, er underlagt offisielt 

utpekte ordningers prispolitikk i henhold til nasjonal rett i hver enkelt medlemsstat. Offisielt utpekte ordninger bør 

imidlertid ikke kreve betaling av tilknytningspunktet for levering av metadata om obligatoriske opplysninger. 

8) Det er nødvendig å gi offisielt utpekte ordninger og utstedere tilstrekkelig tid til å gjennomføre de lovgivningsmessige 

og teknologiske endringene som kreves for å sikre anvendelsen av identifikatorer for juridiske personer som entydige 

identifikatorer for utstedere av verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked. Det er også nødvendig å gi 

offisielt utpekte ordninger og utstedere tilstrekkelig tid til å gjennomføre de lovgivningsmessige og teknologiske 

endringene som er nødvendige for oppbevaring og merking av opplysninger for klassifisering av obligatoriske 

opplysninger. 

9) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for 

Kommisjonen. 

10) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA ved utarbeidingen 

av utkastet til tekniske reguleringsstandarder som denne forordningen er basert på, holdt åpne offentlige høringer, 

analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer 

og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte forordning. Samtidig har ESMA tatt hensyn til de tekniske 

kravene til systemet for sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre innført ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Det europeiske elektroniske tilknytningspunktet 

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) skal opprette en nettportal, det europeiske elektroniske 

tilknytningspunktet (EEAP), for obligatoriske opplysninger, slik at sluttbrukere kan søke etter obligatoriske opplysninger som 

lagres av offisielt utpekte ordninger. Nettportalen skal være tilgjengelig gjennom ESMAs nettsted.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU av 13. juni 2012 om endring av rådsdirektiv 89/666/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/56/EF og 2009/101/EF med hensyn til sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre (EUT 

L 156 av 16.6.2012, s. 1). 
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Artikkel 2 

Kommunikasjonsteknologi, tilgjengelighet og støttenivå for tilknytningspunktet 

1.  Sikkerheten og integriteten til metadata om obligatoriske opplysninger som utveksles mellom offisielt utpekte ordninger 

og tilknytningspunktet, skal sikres. Tilknytningspunktet og hver offisielt utpekt ordning skal bruke Hypertext Transfer Protocol 

Secure (HTTPS) når de tilkoples hverandre. 

2.  ESMA skal samarbeide med offisielt utpekte ordninger for å identifisere og innføre en alternativ kommunikasjons-

teknologi som skal brukes i stedet for HTTPS, og for å fastsette en tidsfrist for innføringen av den. 

3.  Dersom ESMA ut fra objektive tekniske kriterier anser at samarbeidet som kreves i henhold til i nr. 2, er ineffektivt med 

hensyn til sikkerheten og integriteten i forbindelse med utvekslingen av metadata om obligatoriske opplysninger, kan ESMA 

angi en kommunikasjonsteknologi som skal brukes i stedet for HTTPS. 

4.  Tilknytningspunktet skal være lett å skalere og skal kunne tilpasses endringer i antallet søkeanmodninger og volumet av 

metadata som skal leveres av offisielt utpekte ordninger. 

5.  Tilknytningspunktet skal være tilgjengelig for sluttbrukere minst 95 % av tiden per måned. 

6.  Systemet med tilknytningspunktet skal reservekopieres hver dag. 

7.  Tjenestestøtte fra ESMA til tilknytningspunktets sluttbrukere og til offisielt utpekte ordninger skal gis i ESMAs 

arbeidstid, som fastsatt av ESMAs administrerende direktør og offentliggjort på ESMAs nettsted. 

Artikkel 3 

Søkefunksjon 

1.  Følgende søkekriterier skal tilbys gjennom tilknytningspunktet: 

a)  Navnet på utstedere som de obligatoriske opplysningene kommer fra. 

b)  Den entydige identifikatoren som fastsatt i artikkel 7. 

c)  Utstederens hjemstat som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i direktiv 2004/109/EF. 

d)  Klassifiseringen av obligatoriske opplysninger som angitt i artikkel 9 nr. 2. 

2.  Tilknytningspunktet skal gjøre det mulig for sluttbrukere å søke etter utstedernavn på alle tilgjengelige språkversjoner av 

utstedernavnene som er lagret av offisielt utpekte ordninger. 

3.  Tilknytningspunktet skal levere søkeresultater i samsvar med søkekriteriene valgt av sluttbrukerne. Søkeresultatene skal 

foreligge i form av en liste over metadata som fastsatt i avsnitt A i vedlegget. 

Artikkel 4 

Tilrettelegge for tilgang gjennom tilknytningspunktet 

1.  Metadataene om de obligatoriske opplysningene omhandlet i avsnitt A i vedlegget skal inneholde hyperlenker til nettsiden 

på offisielt utpekte ordningers nettsteder der sluttbrukere kan vise og laste ned dokumenter som inneholder obligatoriske 

opplysninger. Disse nettsidene skal inneholde hyperlenker til alle språkversjoner av dokumentene som inneholder obligatoriske 

opplysninger formidlet av utstedere og er lagret av offisielt utpekte ordninger i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i direktiv 

2004/109/EF.  
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2.  Tilknytningspunktet skal så langt det er praktisk mulig, gi tilgang til sin søkefunksjon for sluttbrukere som benytter 

nettlesere, herunder nettlesere på mobile enheter. 

Artikkel 5 

Kommunikasjonsteknologier, tjenestestøtte og vedlikehold for offisielt utpekte ordninger 

1.  Hver offisielt utpekte ordning skal sikre tilgjengelighet for tilkoplingen til tilknytningspunktet minst 95 % av tiden per 

måned. 

2.  Hver offisielt utpekte ordning skal gi tjenestestøtte til tilknytningspunktet innenfor sin arbeidstid for å opprettholde 

forbindelsene til tilknytningspunktet og gjøre det mulig å håndtere feilhendelser. Disse støttetjenestene skal ytes på et språk som 

er vanlig for elektronisk kommunikasjon. 

Artikkel 6 

Tilrettelegge for tilgang gjennom offisielt utpekte ordninger 

1.  Hver offisielt utpekte ordning skal sikre at metadata om obligatoriske opplysninger kan innhentes av tilknytningspunktet. 

2.  Hver offisielt utpekte ordning skal forsyne tilknytningspunktet med metadata om obligatoriske opplysninger som de har 

lagret i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF. 

3.  Metadataene skal inneholde hyperlenker til offisielt utpekte ordningers nettsider der sluttbrukere kan vise og laste ned 

dokumenter som inneholder obligatoriske opplysninger. Hver offisielt utpekte ordning skal gjøre tilgjengelig alle 

språkversjoner av slike dokumenter som er formidlet av utstedere og lagret av den offisielt utpekte ordningen i samsvar med 

artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF. 

4.  Dersom et dokument som inneholder obligatoriske opplysninger, blir endret, skal den berørte offisielt utpekte ordningen 

umiddelbart oppdatere metadataene om det nevnte dokumentet. 

5.  Offisielt utpekte ordninger skal ikke kreve betaling av tilknytningspunktet for levering av metadata om obligatoriske 

opplysninger. 

Artikkel 7 

Entydig identifikator som brukes av offisielt utpekte ordninger 

Hver offisielt utpekte ordning skal bruke identifikatorer for juridisk enheter (LEI) som entydige identifikatorer for alle 

utstedere. 

Artikkel 8 

Felles format for levering av metadata 

1.  Hver offisielt utpekte ordning skal bruke et XML-basert (Extensible Markup Language) format for å levere metadata om 

obligatoriske opplysninger til tilknytningspunktet. 

2.  Hver offisielt utpekte ordning skal levere metadata om obligatoriske opplysninger til tilknytningspunktet i formatet 

fastsatt i avsnitt A i vedlegget. 
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Artikkel 9 

Felles liste over og klassifisering av obligatoriske opplysninger 

1.  Den felles listen over typer obligatoriske opplysninger skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Årsrapporter og revisjonsberetninger, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 4 i 

direktiv 2004/109/EF. 

b)  Halvårsrapporter og halvårlige revisjonsberetninger eller begrensede gjennomgåelser, som omfatter alle opplysninger som 

skal offentliggjøres i henhold til artikkel 5 i direktiv 2004/109/EF. 

c)  Rapporter om betalinger til offentlige myndigheter, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til 

artikkel 6 i direktiv 2004/109/EF. 

d)  Valg av hjemstat, som omfatter opplysningene som skal offentliggjøres i henhold til i artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i direktiv 

2004/109/EF. 

e)  Innsideinformasjon, som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF(1). 

f)  Meldinger om stemmeretter, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 12 i direktiv 

2004/109/EF. 

g)  Erverv eller avhending av utsteders egne aksjer, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til 

artikkel 14 i direktiv 2004/109/EF. 

h)  Samlet antall stemmeretter og samlet kapital, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til artikkel 

15 i direktiv 2004/109/EF. 

i)  Endringer i rettigheter knyttet til aksjeklasser eller verdipapirer, som omfatter alle opplysninger som skal offentliggjøres i 

henhold til artikkel 16 i direktiv 2004/109/EF. 

j)  Alle opplysninger som ikke omfattes av bokstav a)–i), men som utstederen eller enhver annen person som har søkt om 

opptak av verdipapirer til handel på et regulert marked uten utsteders samtykke, skal offentliggjøre i samsvar med en 

medlemsstats lover og forskrifter som er vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF. 

2.  Hver offisielt utpekte ordning skal klassifisere alle obligatoriske opplysninger i samsvar med avsnitt B i vedlegget. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 7 og 9 får imidlertid anvendelse fra 1. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 19. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmisbruk) (EFT L 96 

av 12.4.2003, s. 16). 
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VEDLEGG 

AVSNITT A 

Utveksling av opplysninger — Formatet på metadataene som skal leveres 

Metadatafelt Metadatafeltets kjennetegn 

Utstederens navn (på alle språk som benyttes av utstederen) Alfanumerisk fritekst, UTF-8-koding 

Utsteders hjemstat Tosifret landkode, ISO 3166-1 

Entydig identifikator LEI-kode, ISO 17442:2012, alfanumerisk felt, 20 tegn 

Type obligatoriske opplysninger Taksonomi i samsvar med den felles listen over obligatoriske 

opplysninger fastsatt i del B i dette vedlegget 

URL-adresse (Uniform Resource Locator) Alfanumerisk felt. Hyperlenken skal gi tilgang til alle 

dokumenter som i henhold til søkekriterier inneholder 

obligatoriske opplysninger i samsvar med artikkel 4 nr. 1 

AVSNITT B 

Klasser og underklasser av obligatoriske opplysninger 

Klassifisering av obligatoriske opplysninger Rettslig grunnlag 

1. Periodiske obligatoriske opplysninger 

1.1.  Årsrapporter og revisjonsberetninger Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 4 

i direktiv 2004/109/EF 

1.2.  Halvårsrapporter og halvårlige revisjonsberetninger/ 

begrensede gjennomgåelser 

Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 5 

i direktiv 2004/109/EF 

1.3.  Rapporter om betalinger til offentlige myndigheter Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 6 

i direktiv 2004/109/EF 

2. Løpende obligatoriske opplysninger 

2.1.  Hjemstat Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 2 

nr. 1 bokstav i) i direktiv 2004/109/EF 

2.2.  Innsideinformasjon Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til artikkel 6 

i direktiv 2003/6/EF 

2.3.  Meldinger om betydelige eierandeler Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til 

artikkel 12 i direktiv 2004/109/EF 

2.4.  Erverv eller avhending av utsteders egne aksjer Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til 

artikkel 14 i direktiv 2004/109/EF 

2.5.  Samlet antall stemmeretter og samlet kapital Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til 

artikkel 15 i direktiv 2004/109/EF 

2.6.  Endringer i rettigheter knyttet til aksjeklasser eller 

verdipapirer 

Alle opplysninger som er offentliggjort i henhold til 

artikkel 16 i direktiv 2004/109/EF 
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Klassifisering av obligatoriske opplysninger Rettslig grunnlag 

3. Ytterligere obligatoriske opplysninger som skal offentliggjøres i henhold til en medlemsstats lovgivning 

3.1.  Ytterligere obligatoriske opplysninger som skal 

offentliggjøres i henhold til en medlemsstats lovgivning 

Alle opplysninger som ikke omfattes av underklassene i punkt 

1.1, 1.2 og 1.3 og i punkt 2.1–2.6, men som utstederen eller 

enhver annen person som har søkt om opptak av verdipapirer 

til handel på et regulert marked uten utsteders samtykke, har 

offentliggjort i samsvar med et krav i en medlemsstats lover og 

forskrifter som er vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 

2004/109/EF 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/815 

av 17. desember 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for spesifisering av et felles elektronisk rapporteringsformat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av 

direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2004/109/EF skal utstedere hvis verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked, 

offentliggjøre sine årsrapporter. 

2) Utstedere bør utarbeide hele årsrapporten i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language). XHTML krever 

ingen særskilte metoder for å kunne presenteres i et menneskelesbart format. XHTML er et ikke-beskyttet elektronisk 

rapporteringsformat som kan anvendes fritt. 

3) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(2) skal selskaper som er underlagt en 

medlemsstats lovgivning, og hvis verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked i en medlemsstat, utarbeide sitt 

konsernregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder, vanligvis omtalt som IFRS (International Financial 

Reporting Standards), vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002. I kommisjonsvedtak 2008/961/EF(3) er det 

fastsatt at en utsteder fra en tredjestat som er børsnotert i Unionen, også kan utarbeide sitt konsernregnskap i samsvar 

med IFRS utgitt av IASB (International Accounting Standards Board). 

4) Vedtakelsen og anvendelsen av IFRS har som mål å sikre en høy grad av gjennomsiktighet og gjøre årsregnskaper mer 

sammenlignbare. For ytterligere å lette tilgjengeligheten, analysen og sammenlignbarheten bør det i konsernregnskaper 

som inngår i årsrapporter som er utarbeidet enten i samsvar med IFRS vedtatt i henhold til forordning (EF)  

nr. 1606/2002 eller i samsvar med IFRS utgitt av IASB (begge omtales heretter som «IFRS-konsernregnskap»), lages 

markeringer ved hjelp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL er maskinleselig og gjør det mulig 

med automatisert lesing av store mengder opplysninger. XBRL er veletablert og i bruk i en rekke jurisdiksjoner, og det 

er for tiden det eneste hensiktsmessige markeringsspråket for å lage markeringer i årsregnskaper.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 29.5.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 390 av 31.12. 2004, s. 38. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/961/EF av 12. desember 2008 om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale 

regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper (EUT L 340 av 

19.12.2008, s. 112). 

2021/EØS/3/31 
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5) En nytte- og kostnadsanalyse utført av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) støttet bruken 

av Inline XBRL for å integrere XBRL-markeringer i XHTML-dokumenter. Derfor bør Inline XBRL-teknologien 

benyttes. 

6) Bruken av XBRL-markeringsspråket innebærer anvendelse av en taksonomi for å konvertere menneskelesbar tekst til 

maskinleselig informasjon. IFRS-taksonomien, som stilles til rådighet av IFRS Foundation, er en veletablert taksonomi 

utviklet for å lage markeringer i IFRS-opplysninger. Bruken av IFRS-taksonomien gjør det enklere å sammenligne 

markeringer i årsregnskaper som er utarbeidet i samsvar med IFRS, på globalt nivå. Den sentrale taksonomien som skal 

brukes til det felles elektroniske rapporteringsformatet, bør derfor bygge på IFRS-taksonomien og være en utvidelse av 

den. 

7) For å ta hensyn til eventuelle framtidige vedtakelser av IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, endringer i 

XBRL-spesifikasjonene eller annen teknisk utvikling eller for å utvide de lovfestede kravene om å markere 

opplysninger i årsrapporten bør bestemmelsene i denne forordningen ajourføres regelmessig på grunnlag av utkast til 

tekniske reguleringsstandarder utarbeidet av ESMA. 

8) Taksonomien for bruk av XBRL-markeringsspråket er tilgjengelig i form av et sett av elektroniske XBRL-filer 

(«XBRL-taksonomifiler») som gir en strukturert framstilling av de elementene som i hovedsak utgjør den sentrale 

taksonomien. Hierarkiet av elementer og deres relevante datatyper bør gjøres tilgjengelig for utstedere i en enkel, 

menneskelesbar form i denne forordningen. For å lette tilgjengeligheten til, analysen av og sammenlignbarheten til 

årsrapporter i praksis er det svært viktig at utstedere bruker XBRL-taksonomifiler som oppfyller alle relevante tekniske 

og lovfestede krav. For å gjøre det lettere å nå dette målet bør ESMA offentliggjøre XBRL-taksonomifiler på sitt 

nettsted i et maskinleselig og fritt nedlastbart format. 

9) Av hensyn til gjennomsiktigheten, tilgjengeligheten, analysen og sammenlignbarheten bør utstedere, dersom medlems-

statenes lovgivning tillater eller krever markeringer i andre deler av årsrapportene enn IFRS-konsernregnskapet, ved 

markeringer i disse delene bruke XBRL-markeringsspråket og egnet taksonomi utarbeidet for slike formål av medlems-

staten der de er registrert. 

10) Av hensyn til gjennomsiktigheten, tilgjengeligheten, analysen og sammenlignbarheten bør utstedere fritt kunne markere 

opplysninger i IFRS-konsernregnskaper så detaljert som teknisk mulig. Av samme årsak bør det også fastsettes 

obligatoriske standarder for minste detaljrikdom for markeringer. Når det gjelder hovedoppstillingene i IFRS-

konsernregnskaper, bør en standard for detaljert merking anvendes, slik at det lages fullstendige markeringer i disse 

hovedoppstillingene. Når det gjelder notene til IFRS-konsernregnskaper, bør en standard for blokkmerking anvendes 

dersom hele avsnitt i disse notene skal markeres ved hjelp av enhetlige taksonomielementer. Kravet om blokkmerking 

bør imidlertid ikke begrense utstedernes mulighet til å markere notene til IFRS-konsernregnskaper med et høyere 

detaljnivå. 

11) For å legge til rette for en effektiv gjennomføring av et felles elektronisk rapporteringsformat bør det fastsettes nærmere 

bestemmelser om bruk av Inline XBRL-teknologi. For å hjelpe utstedere og programvareselskaper med å utvikle 

programvare til utarbeiding av årsrapporter i samsvar med de lovfestede kravene i denne forordningen bør ESMA 

fastsette retningslinjer for generelle problemer i forbindelse med generering av Inline XBRL Instance-dokumenter. 

12) Som fastsatt i artikkel 4 nr. 7 i direktiv 2004/109/EF bør denne forordningen få anvendelse på årsrapporter som 

inneholder årsregnskap for regnskapsår som begynner 1. januar 2020 eller senere. For å legge til rette for en smidig 

gjennomføring av den finansielle rapporteringen i et maskinleselig format, og særlig for å gi utstederne rimelig tid til å 

tilpasse seg bruken av XBRL-teknologien, bør obligatorisk markering av årsregnskapsnoter bare gjelde årsregnskap for 

regnskapsår som begynner 1. januar 2022 eller senere.  
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13) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

14) Under utarbeidingen av utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, 

samarbeidet ESMA regelmessig og nær med Den europeiske banktilsynsmyndighet og Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner for å ta hensyn til særtrekkene hos banker, finansformidlere og forsikringsselskaper 

og for å sikre tverrsektoriell konsekvens i arbeidet og komme fram til felles standpunkter. 

15) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene, innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(4) og 

gjennomført prøvinger i felten. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen spesifiserer det felles elektroniske rapporteringsformatet omhandlet i artikkel 4 nr. 7 i direktiv 

2004/109/EF som utstedere skal bruke når de utarbeider årsrapporter. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «sentral taksonomi» det samlede settet av taksonomielementer angitt i vedlegg VI og følgende samling av lenker: 

a) En presentasjonslenkebase, som grupperer taksonomielementene. 

b) En beregningslenkebase, som uttrykker aritmetiske forhold mellom taksonomielementer. 

c) En betegnelseslenkebase, som beskriver betydningen av hvert taksonomielement. 

d) En definisjonslenkebase, som avspeiler dimensjonelle forhold mellom de sentrale taksonomielementene, 

2) «utvidet taksonomi» det samlede settet av taksonomielementer og følgende samling av lenker, begge opprettet av utsteder: 

a) En presentasjonslenkebase, som grupperer taksonomielementene. 

b) En beregningslenkebase, som uttrykker aritmetiske forhold mellom taksonomielementer. 

c) En betegnelseslenkebase, som beskriver betydningen av hvert taksonomielement. 

d) En definisjonslenkebase, som sikrer dimensjonell gyldighet for det resulterende XBRL Instance-dokumentet mot den 

utvidede taksonomien, 

3) «IFRS-konsernregnskaper» konsernregnskaper utarbeidet enten i samsvar med IFRS vedtatt i henhold til forordning (EF) 

nr. 1606/2002 eller i samsvar med IFRS omhandlet i artikkel 1 første ledd bokstav a) i beslutning 2008/961/EF. 

Artikkel 3 

Felles elektronisk rapporteringsformat 

Utstedere skal utarbeide hele årsrapporten i XHTML format. 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 4 

Markeringer i IFRS-konsernregnskaper 

1. Dersom årsrapporter inneholder IFRS-konsernregnskaper, skal utstedere lage markeringer i disse konsernregnskapene. 

2. Utstedere skal som et minimum markere de opplysningene som er angitt i vedlegg II, når disse opplysningene er angitt i 

IFRS-konsernregnskapene. 

3. Utstedere kan markere andre opplysninger i IFRS konsernregnskaper enn dem som er angitt i nr. 2. 

4. For markeringer angitt i nr. 1, 2 og 3 skal utstedere bruke XBRL-markeringsspråket og en taksonomi som inneholder 

elementene angitt i den sentrale taksonomien. Dersom det i samsvar med nr. 4 i vedlegg IV ikke er hensiktsmessig å bruke 

elementene i den sentrale taksonomien, skal utstedere opprette utvidede taksonomielementer som fastsatt i vedlegg IV. 

Artikkel 5 

Markeringer i andre deler av årsrapportene 

1. Utstedere som er registrert i medlemsstater, kan lage markeringer i alle andre deler av sine årsrapporter i tillegg til dem 

som er angitt i artikkel 4, dersom de bruker XBRL-markeringsspråket og en taksonomi som er fastsatt for disse delene, og den 

taksonomien er utarbeidet av medlemsstaten der de er registrert. 

2. Utstedere som er registrert i tredjestater, skal ikke lage markeringer i andre deler av sine årsrapporter enn IFRS-

konsernregnskaper. 

Artikkel 6 

Felles regler for markeringer 

For markeringer foretatt i samsvar med artikkel 4 og 5 skal utstederne overholde følgende: 

a) Integrering av markeringene i utstedernes årsrapporter i XHTML-format ved hjelp av Inline XBRL-spesifikasjonene angitt i 

vedlegg III. 

b) Kravene til markerings- og arkiveringsregler angitt i vedlegg IV. 

Artikkel 7 

XBRL-taksonomifiler 

ESMA kan offentliggjøre maskinleselige og nedlastbare XBRL-taksonomifiler basert på den sentrale taksonomien. Disse filene 

skal oppfylle kriteriene angitt i vedlegg V. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse på årsrapporter som inneholder årsregnskap for regnskapsår som begynner 1. januar 2020 eller senere. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2100 

av 30. september 2019 

om endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til oppdateringer av taksonomien som skal 

brukes til det felles elektroniske rapporteringsformatet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av 

direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815(2) spesifiserer det felles elektroniske rapporteringsformatet omhandlet i 

artikkel 4 nr. 7 i direktiv 2004/109/EF som utstedere skal bruke når de utarbeider årsrapporter. Konsernregnskap som 

inngår i årsrapporter, utarbeides enten i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder, vanligvis omtalt som IFRS 

(International Financial Reporting Standards), vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1606/2002(3), eller i samsvar med IFRS utgitt av IASB (International Accounting Standards Board), som anses som 

likeverdige med IFRS, vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 på grunnlag av kommisjonsvedtak 

2008/961/EF(4). 

2) Den sentrale taksonomien som skal brukes til det felles elektroniske rapporteringsformatet, bygger på IFRS-

taksonomien og er en utvidelse av den. IFRS Foundation oppdaterer årlig IFRS-taksonomien for å gjenspeile blant annet 

utstedelsen av nye eller endringer av eksisterende IFRS-standarder, analysen av hvordan opplysninger vanligvis 

rapporteres i praksis, eller forbedringer av IFRS-taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Det er derfor 

nødvendig å oppdatere de tekniske reguleringsstandardene for å gjenspeile de relevante endringene i IFRS-taksonomien. 

3) Delegert forordning (EU) 2019/815 bør derfor endres. 

4) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) 2019/815 

I delegert forordning (EU) 2019/815 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 16.12.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for spesifisering av et felles elektronisk rapporteringsformat (EUT L 143 av 29.5.2019, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak av 12. desember 2008 om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale regnskapsstandarder og 

internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper (EUT L 340 av 19.12.2008, s. 112). 
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2) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

3) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse på årsrapporter som inneholder årsregnskap for regnskapsår som begynner 1. januar 2020 eller senere. 

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

Utferdiget i Brussel 30. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/517 

av 19. mars 2019 

om gjennomføringa av og verkemåten til toppnivådomenenamnet .eu, om endring og oppheving av 

forordning (EF) nr. 733/2002 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 172, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Toppnivådomenet (TLD – top-level domain) .eu vart innført ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 733/2002(3) og kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004(4). Den politiske og regelverksmessige situasjonen i 

Unionen, og internettmiljøet og marknaden har endra seg vesentleg etter at desse forordningane vart vedtekne. 

2) Den raske utviklinga på TLD-marknaden og det dynamiske digitale landskapet krev framtidssikre og fleksible 

regelverksrammer. Toppnivådomenet .eu er eit av dei største landkodetoppnivådomena (ccTLD – country code TLD). 

Toppnivådomenet .eu vert nytta av institusjonane, byråa og organa til Unionen, mellom anna til europeiske prosjekt og 

initiativ. Føremålet med toppnivådomenet .eu er gjennom god forvalting å styrkje unionsidentiteten og fremje 

unionsverdiar på internett, til dømes fleirspråksbruk, respekt for personvernet og tryggleiken til brukarane og respekt for 

menneskerettane, i tillegg til særskilde prioriteringar på internett. 

3) Toppnivådomena er ein viktig del av den hierarkiske strukturen til domenenamnsystemet (DNS), som sikrar eit 

samverkande system av eintydige identifikatorar, og som er tilgjengeleg over heile verda, i alle applikasjonar og alle 

nettverk. 

4) Toppnivådomenet .eu bør fremje bruken av og tilgangen til internett-nettverka i samsvar med artikkel 170 og 171 i 

traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen ved å tilby registrering som utfyller dei eksisterande 

landkodetoppnivådomena og den globale registreringa av generiske toppnivådomene. 

5) Toppnivådomenet .eu, som er ei tydeleg nemning som er lett å kjenne att, bør fungere som ei lett identifiserbar 

tilknyting til Unionen og den europeiske marknaden. Det bør gjere det mogleg for føretak, organisasjonar og fysiske 

personar i Unionen å registrere eit domenenamn under toppnivådomenet .eu. Eit slikt domenenamn er viktig for å 

styrkje unionsidentiteten på internett. Forordning (EF) nr. 733/2002 bør difor endrast slik at unionsborgarar frå  

19. oktober 2019 kan registrere eit .eu-toppnivådomenenamn uavhengig av kvar dei har bustad. 

6) Domenenamn under toppnivådomenet .eu bør tildelast kvalifiserte søkjarar såframt domenenamna er tilgjengelege. 

7) Kommisjonen bør fremje samarbeid mellom registereininga, Den europeiske unionens kontor for immaterialrett 

(EUIPO) og andre EU-byrå for å få bukt med spekulativ og utilbørleg registrering av domenenamn, medrekna 

domenehaiverksemd («cybersquatting»), og syte for enkle administrative framgangsmåtar, særleg for små og 

mellomstore føretak.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 29.3.2019, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester) og 

protokoll 37 om listen omhandlet i artikkel 101, ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU C 367 av 10.10.2018, s. 112. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 31. januar 2019 (enno ikkje offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 18. februar 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 733/2002 av 22. april 2002 om innføring av toppnivådomenet .eu (TEF L 113 av 30.4.2002, 

s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004 av 28. april 2004 om fastsetjing av allmenne retningslinjer for gjennomføringa av og verkemåten 

til toppnivådomenet .eu, og om prinsippa for registrering (TEU L 162 av 30.4.2004, s. 40). 

2021/EØS/3/33 



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/433 

 

 

8) For å sikre betre vern av den retten partane har til å inngå avtale med høvesvis registereininga og domeneforhandlarane, 

bør tvistar om registrering av domenenamn under toppnivådomenet .eu løysast av organ som har sete i Unionen og 

nyttar relevant nasjonal rett, utan at det rører ved dei rettane og pliktene som medlemsstatane eller Unionen har 

anerkjent som følgje av internasjonale instrument. 

9) Kommisjonen bør peike ut ei registereining for toppnivådomenet .eu på grunnlag av ein open, gjennomsiktig og ikkje-

diskriminerande utveljingsprosedyre, samstundes som det vert teke omsyn til kostnadseffektivitet og forenkla 

administrasjon. For å støtte opp om den digitale indre marknaden, byggje opp ein unionsidentitet på internett og 

oppmuntre til grensekryssande aktivitetar på internett bør fullmakta til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

TVEU delegerast til Kommisjonen med omsyn til kvalifikasjons- og utveljingskriteria og prosedyren for utpeiking av 

registereininga. Det er særleg viktig at Kommisjonen held høvelege samråd under det førebuande arbeidet sitt, 

medrekna samråd med sakkunnige, og at slike samråd vert haldne i samsvar med dei prinsippa som er fastsette i den 

tverrinstitusjonelle avtala av 13. april 2016 om betre regelverksutforming(5). For å sikre ei jamn deltaking under 

utarbeidinga av delegerte rettsakter er det viktig at Europaparlamentet og Rådet får alle dokument til same tid som dei 

sakkunnige frå medlemsstatane, og at dei sakkunnige på ein systematisk måte får tilgang til møta i Kommisjonen sine 

grupper av sakkunnige som utarbeider delegerte rettsakter. 

10) For å sikre einsarta vilkår for gjennomføringa av denne forordninga bør Kommisjonen gjevast gjennomføringsfullmakt 

til å vedta listene over domenenamn som medlemsstatane har reservert og sperra, fastsetje dei prinsippa som skal inngå i 

avtala mellom Kommisjonen og registereininga, og i tilbørleg grunngjevne tilfelle peike ut registereininga når det finst 

tvingande hastegrunnar til det, særleg for å sikre kontinuitet i tenesta. Denne fullmakta bør utøvast i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(6). Slike lister bør utarbeidast på grunnlag av dei domenenamna 

som er tilgjengelege, samstundes som det vert teke omsyn til dei hovuddomenenamna som medlemsstatane alt har 

reservert eller registrert. 

11) Kommisjonen bør inngå ei avtale med den utpeikte registereininga som bør fastsetje dei detaljerte prinsippa og 

framgangsmåtane for registereininga med omsyn til organiseringa, administrasjonen og forvaltinga av toppnivådomenet 

.eu. Denne avtala bør vere tidsavgrensa og kunne lengjast ein gong utan ein ny utveljingsprosedyre. 

12) Prinsippa og framgangsmåtane som gjeld verkemåten til toppnivådomenet .eu, bør inngå som eit vedlegg til avtala 

mellom Kommisjonen og den utpeikte registereininga. 

13) Denne forordninga rører ikkje ved bruken av konkurransereglane i artikkel 101 og 102 i TVEU. 

14) Registereininga bør rette seg etter prinsippa om ikkje-diskriminering og openheit og sikre rettferdig konkurranse ved å 

gjennomføre tiltak som skal vere godkjende av Kommisjonen på førehand, særleg når registereininga leverer tenester til 

føretak som ho konkurrerer med i nedstraumsmarknader. 

15) Det er i dag Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) som har ansvaret for å samordne 

delegeringa av kodane for landkodetoppnivådomena til registereiningane. Registereininga bør inngå ei høveleg avtale 

med ICANN om delegeringa av ccTLD-koden .eu, på grunnlag av dei relevante prinsippa som er vedtekne av det 

mellomstatlege rådgjevande utvalet (GAC – Governmental Advisory Committee). 

16) Registereininga bør inngå ei høveleg deponeringsavtale for å sikre kontinuitet i tenestene og særleg sikre at det er 

mogleg å levere tenester til det lokale internettfellesskapet med minst mogleg skiplingar ved ei eventuell redelegering 

eller andre uventa omstende. Registereininga bør dagleg sende depositaren ein elektronisk kopi av det aktuelle innhaldet 

i databasen for toppnivådomenet .eu. 

17) Framgangsmåtane for alternativ tvisteløysing (AT) som skal vedtakast, bør vere i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/11/EU(7) og ta omsyn til den beste internasjonale praksisen på dette området, og særleg dei relevante 

tilrådingane frå Verdsorganisasjonen for immaterialrett (WIPO – World Intellectual Property Organization), for så langt 

som råd er å unngå spekulativ og utilbørleg registrering. Desse framgangsmåtane for alternativ tvisteløysing bør følgje 

einsarta sakshandsamingsreglar som er i tråd med dei reglane som ICANN har fastsett i dei einsarta tvisteløysings-

retningslinjene for domenenamn (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).  

  

(5) TEU L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (TEU L 55 av 28.2.2011 s. 13). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning 

(EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (ATF-direktivet) (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63). 
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18) Retningslinjene som gjeld utilbørleg registrering av .eu-domenenamn, bør omfatte verifisering av dei opplysningane 

registereininga mottek, særleg opplysningar om identiteten til dei som søkjer om registrering av domenenamn, i tillegg 

til tilbakekalling og sperring av domenenamn for framtidig registrering dersom ein domstol i ein medlemsstat gjennom 

ei endeleg rettsavgjerd slår fast at domenenamnet er ærekrenkande, rasistisk eller på annan måte i strid med lovgjevinga 

i medlemsstaten. Registereininga bør gjere sitt ytste for å sikre at dei opplysningane ho mottek og registrerer, er 

korrekte. Som ein del av framgangsmåten for tilbakekalling bør innehavaren av domenenamnet få rimeleg høve til å 

rette opp eventuelle brot på registreringskriteria eller registreringskrava eller gjere opp uteståande gjeld før 

tilbakekallinga tek til å gjelde. 

19) Eit domenenamn som er identisk med eller lett kan forvekslast med eit namn som det er fastlagt ein rett til etter 

unionsretten eller nasjonal rett, og som er registrert utan nokon rett til eller rettkomen interesse i namnet, bør i prinsippet 

tilbakekallast og om naudsynt overførast til den rettmessige innehavaren. Dersom det vert slått fast at eit slikt 

domenenamn har vorte nytta i vond tru, bør det alltid tilbakekallast. 

20) Registereininga bør vedta klare retningslinjer for å sikre at utilbørleg registrering av domenenamn vert oppdaga i rett tid, 

og ho bør om naudsynt samarbeide med dei rette styresmaktene og andre offentlege organ innan cyber- og 

informasjonstryggleik som er særleg involverte i kampen mot slik registrering, til dømes nasjonale einingar for IT-

beredskap (CERT – computer emergency response teams). 

21) Som ledd i kampen mot kriminalitet bør registereininga støtte organ som har ansvar for handheving av lova, ved å 

gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å gje dei rette styresmaktene tilgang til opplysningar hjå 

registereininga med sikte på å førebyggje, avdekkje, etterforske og rettsforfølgje lovbrot i medhald av unionsretten eller 

nasjonal rett. 

22) Denne forordninga bør gjennomførast i samsvar med prinsippa for personvern og vern av personopplysningar. 

Registereininga bør følgje dei relevante datasikringsreglane, -prinsippa og -retningslinjene i Unionen, særleg relevante 

tryggleikskrav, prinsippa om naudsyn, rimeleg samhøve, føremålsavgrensing og forholdsmessig datalagringstid. 

Dessutan bør alle datahandsamingssystem og databasar som vert utvikla og drifta, ha vern av personopplysningar 

innbygd og datasikring som standardinnstilling. 

23) For å sikre eit effektivt jamleg tilsyn bør registereininga for eiga rekning og minst annakvart år underleggjast revisjon av 

eit uavhengig organ som gjennom ein samsvarsvurderingsrapport stadfestar at ho oppfyller dei krava som er fastsette i 

denne forordninga. Registereininga bør leggje fram rapporten for Kommisjonen i samsvar med avtala med 

Kommisjonen. 

24) Avtala mellom Kommisjonen og registereininga bør omfatte framgangsmåtar for korleis registereininga kan betre 

organiseringa, administrasjonen og forvaltinga av toppnivådomenet .eu i samsvar med rettleiinga frå Kommisjonen som 

følgjer av Kommisjonens tilsynsverksemd, slik det er fastsett i denne forordninga. 

25) I konklusjonane sine av 27. november 2014 om forvalting av internett («Internet Governance») stadfesta Rådet at 

Unionen går inn for å fremje fleirpartsforvaltingsstrukturar som byggjer på ei rekkje samanhengande, globale prinsipp 

for internettforvalting. Inkluderande internettforvalting omfattar utvikling og bruk av felles prinsipp, normer, reglar, 

framgangsmåtar for avgjerdstaking og program som formar utviklinga og bruken av internett hjå styresmakter, privat 

sektor, sivilsamfunnet, internasjonale organisasjonar og det tekniske samfunnet, etter dei respektive rollene dei har. 

26) Det bør opprettast ei rådgjevande fleirpartsgruppe for .eu som skal gje Kommisjonen råd, med sikte på å styrkje og 

utvide grunnlaget for god forvalting i registereininga. Gruppa bør spegle av fleirpartsmodellen for internettforvalting, og 

medlemmene i gruppa, bortsett frå dei som representerer styresmaktene i medlemsstatane og internasjonale 

organisasjonar, bør peikast ut av Kommisjonen på grunnlag av ein open, ikkje-diskriminerande og gjennomsiktig 

framgangsmåte. Representantane frå styresmaktene i medlemsstatane bør peikast ut på grunnlag av eit rotasjonssystem 

som sikrar tilstrekkeleg kontinuitet i deltakinga i gruppa. 

27) Kommisjonen bør evaluere nytteverdien av og verkemåten til toppnivådomenet .eu. Evalueringa bør omfatte arbeids-

metodane til den utpeikte registereininga og relevansen av oppgåvene hennar. Kommisjonen bør òg jamleg leggje fram 

for Europaparlamentet og Rådet rapportar om verkemåten til toppnivådomenet .eu.  
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28) Denne forordninga er i samsvar med dei grunnleggjande rettane og rettar seg etter dei prinsippa som er sannkjende i 

pakta til Den europeiske unionen om grunnleggjande rettar («pakta»), og som er forankra i traktatane, særleg vern av 

personopplysningar, ytrings- og informasjonsfridom og vern av forbrukarane. Eigna unionsframgangsmåtar bør følgjast 

i arbeidet med å sikre at føresegner i nasjonal rett som påverkar denne forordninga, er i samsvar med unionsretten og 

særleg med pakta. Registereininga bør søkje rettleiing frå Kommisjonen dersom det er tvil om unionsretten vert 

etterlevd. 

29) Ettersom målet for denne forordninga, som er å gjennomføre eit felleseuropeisk toppnivådomene i tillegg til dei 

nasjonale landkodetoppnivådomena, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane og difor på grunn av 

omfanget og verknadene av forordninga betre kan nåast på unionsplan, kan Unionen vedta tiltak i samsvar med 

nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske unionen. I samsvar med prinsippet om 

rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje denne forordninga lenger enn det som er 

naudsynt for å nå dette målet. 

30) For å avgrense risikoen for stans i tenestene til toppnivådomenet .eu under gjennomføringa av dei nye rammereglane, er 

det fastsett overgangsføresegner i denne forordninga. 

31) Forordning (EF) nr. 733/2002 bør difor endrast og opphevast, og forordning (EF) nr. 874/2004 bør opphevast. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE FØRESEGNER 

Artikkel 1 

Føremål og mål 

1. Denne forordninga innfører landkodetoppnivådomenet («ccTLD») .eu og tilgjengelege variantar av dette domenet med 

andre skriftteikn, for å støtte opp om den digitale indre marknaden, byggje opp ein unionsidentitet på internett og oppmuntre til 

grensekryssande aktivitetar på internett. I tillegg fastset forordninga vilkåra for gjennomføringa av dette domenet, medrekna 

utpeikinga av og særtrekka ved registereininga. Forordninga fastset òg den rettslege ramma og rammereglane som den utpeikte 

registereininga skal verke innanfor. 

2. Denne forordninga rører ikkje ved ordningar som medlemsstatane har for dei nasjonale landkodetoppnivådomena sine. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga tyder 

1) «registereining» den eininga som har fått ansvaret for organiseringa, administrasjonen og forvaltinga av toppnivådomenet 

.eu, medrekna vedlikehald av dei tilhøyrande databasane og offentlege søkjetenestene, registrering av domenenamn, drift av 

registereininga for domenenamn, drift av TLD-namnetenarane til registereininga og fordeling av TLD-sonefiler mellom 

namnetenarar, 

2) «domeneforhandlar» ein fysisk eller juridisk person som på grunnlag av ei avtale med registereininga leverer registrerings-

tenester til søkjarar som ønskjer å registrere domenenamn, 

3) «protokollar for internasjonaliserte domenenamn» standardar og protokollar som støttar bruk av domenenamn med 

skriftteikn som ikkje er ASCII-teikn (American Standard Code for Information Interchange), 

4) «WHOIS-database» ei samling av data som inneheld informasjon om dei tekniske og administrative sidene ved registrering 

under toppnivådomenet .eu, 

5) «prinsipp og framgangsmåtar som gjeld verkemåten til toppnivådomenet .eu» detaljerte reglar om verkemåten til og 

forvaltinga av toppnivådomenet .eu, 

6) «registrering» den rekkja av handlingar og sakshandsamingssteg, frå start til fullføring, som domeneforhandlarar og 

registereininga gjennomfører på oppmoding frå ein fysisk eller juridisk person, med sikte på å registrere eit domenenamn 

for eit visst tidsrom.  
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KAPITTEL II 

GJENNOMFØRING AV TOPPNIVÅDOMENET .EU 

AVSNITT 1 

Allmenne prinsipp 

Artikkel 3 

Registreringskriterium 

Følgjande kan søkje om registrering av eitt eller fleire domenenamn under toppnivådomenet .eu: 

a) Unionsborgarar, uavhengig av kvar dei har bustad. 

b) Fysiske personar som ikkje er unionsborgarar, men som er busette i ein medlemsstat. 

c) Føretak som er etablerte i Unionen. 

d) Organisasjonar som er etablerte i Unionen, utan at dette rører ved bruken av nasjonal rett. 

Artikkel 4 

Registrering og tilbakekalling av domenenamn 

1. Eit domenenamn skal tildelast den første kvalifiserte søkjaren som registereininga har teke imot ein søknad frå i teknisk 

korrekt form, i samsvar med framgangsmåtane for søknader om registrering etter artikkel 11 bokstav b). 

2. Eit registrert domenenamn skal vere utilgjengeleg for ytterlegare registrering fram til registreringa går ut utan å ha vorte 

fornya eller fram til domenenamnet vert tilbakekalla. 

3. Registereininga kan tilbakekalle eit domenenamn på eige initiativ utan å bringe tvisten inn for alternativ tvisteløysing eller 

rettargang, av desse grunnane: 

a) Manglande betaling av uteståande gjeld til registereininga. 

b) Innehavaren av domenenamnet har ikkje oppfylt registreringskriteria i artikkel 3. 

c) Innehavaren av domenenamnet har brote dei vilkåra for søknader om registrering som er fastsette på grunnlag av artikkel 

11 bokstav b) og c). 

4. Eit domenenamn kan òg tilbakekallast og om naudsynt deretter overførast til ein annan part etter høveleg alternativ 

tvisteløysing eller rettargang, i samsvar med dei prinsippa og framgangsmåtane som gjeld verkemåten til toppnivådomenet .eu, 

som er fastsette i medhald av artikkel 11, dersom namnet er identisk med eller lett kan forvekslast med eit namn som det er 

fastslått ein rett til etter unionsretten eller nasjonal rett, og dersom domenenamnet 

a) er registrert av innehavaren utan at han har rett til eller ei rettkomen interesse i namnet, eller 

b) er registrert eller vert nytta i vond tru. 

5. Dersom ein domstol i ein medlemsstat slår fast at eit domenenamn er ærekrenkande, rasistisk eller i strid med offentleg 

orden eller offentleg tryggleik i medhald av unionsretten eller nasjonal rett som er i samsvar med unionsretten, skal 

registereininga sperre domenenamnet når ho får melding om rettsavgjerda, og tilbakekalle det dersom rettsavgjerda er endeleg. 

Registereininga skal sperre dei domenenamna som har vore gjenstand for ei slik rettsavgjerd, for framtidig registrering, så lenge 

rettsavgjerda gjeld. 

6. Domenenamn som er registrerte under toppnivådomenet .eu, skal berre overførast til partar som har rett til å registrere .eu-

toppnivådomenenamn. 

Artikkel 5 

Språk, gjeldande lovgjeving og jurisdiksjon 

1. Ved registreringa av domenenamn skal alle skriftteikna til dei offisielle språka i Unionen nyttast, i samsvar med dei 

tilgjengelege internasjonale standardane som protokollane for internasjonaliserte domenenamn støttar.  
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2. Utan at det rører ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1215/2012(8) eller dei rettane og pliktene som følgjer 

av internasjonale instrument som medlemsstatane eller Unionen har anerkjent, skal det i avtaler mellom registereininga og 

domeneforhandlarar eller i avtaler mellom domeneforhandlarar og dei som søkjer om registrering av domenenamn, ikkje kunne 

fastsetjast at gjeldande lovgjeving skal vere noko anna enn lovgjevinga i ein av medlemsstatane, og det skal heller ikkje kunne 

peikast ut ein domstol, ein skilsdomstol eller eit anna organ utanfor Unionen som relevant tvisteløysingsorgan. 

Artikkel 6 

Reservering av domenenamn 

1. Registereininga kan reservere eller registrere visse domenenamn som vert rekna som naudsynte for driftsfunksjonane 

hennar, i medhald av avtala i artikkel 8 nr. 4. 

2. Kommisjonen kan påleggje registereininga å reservere eller registrere eit domenenamn som skal nyttast av  

EU-institusjonane og -organa, direkte under toppnivådomenet .eu. 

3. Medlemsstatane kan, utan at det rører ved dei domenenamna som alt er reserverte eller registrerte, gje Kommisjonen 

melding om ei liste over namn som 

a) i medhald av nasjonal rett ikkje skal registrerast, eller 

b) kan registrerast eller reserverast berre som hovuddomene av medlemsstatane. 

Med omsyn til bokstav b) i dette nummeret skal slike domenenamn avgrensast til allment anerkjende geografiske eller 

geopolitiske omgrep som har innverknad på den politiske eller territoriale organiseringa til medlemsstaten. 

4. Kommisjonen skal vedta dei listene som medlemsstatane har gjeve melding om, ved bruk av gjennomførings-

rettsakter. Desse gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i samsvar med den granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 17 

nr. 2. 

Artikkel 7 

Domeneforhandlarar 

1. Registereininga skal akkreditere domeneforhandlarar etter rimelege, gjennomsiktige og ikkje-diskriminerande framgangs-

måtar for akkreditering som Kommisjonen skal ha godkjent på førehand. Registereininga skal syte for at framgangsmåtane for 

akkreditering er offentleg tilgjengelege og at det er enkelt å få tilgang til dei. 

2. Registereininga skal nytte tilsvarande vilkår under tilsvarande omstende overfor akkrediterte .eu-domeneforhandlarar som 

leverer tilsvarande tenester. Registereininga skal levere tenester og informasjon til domeneforhandlarane på same vilkår og med 

same kvalitet som for sine eigne tilsvarande tenester. 

AVSNITT 2 

Registereining 

Artikkel 8 

Utpeiking av registereininga 

1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 18 for å utfylle denne forordninga gjennom fastsetjing 

av kvalifikasjons- og utveljingskriteria og prosedyren for utpeiking av registereininga. 

2. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsetje dei prinsippa som skal inngå i avtala mellom 

Kommisjonen og registereininga. Desse gjennomføringsrettsaktene skal vedtakast i samsvar med den granskingsprosedyren 

som er nemnd i artikkel 17 nr. 2. 

3. Kommisjonen skal peike ut ei eining som registereining etter at den prosedyren som er nemnd i nr. 1 og 2, er utført.  

  

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1215/2012 av 12. desember 2012 om domsmyndighet og anerkjennelse og fullbyrdelse av 

rettsavgjørelser på det sivilrettslige og handelsrettslige område (TEU L 351 av 20.12.2012, s. 1). 
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4. Kommisjonen skal inngå ei avtale med den utpeikte registereininga. Avtala skal fastsetje reglane, retningslinjene og 

framgangsmåtane for tenesteytinga frå registereininga og vilkåra for tilsynet Kommisjonen skal føre med registereininga med 

omsyn til organiseringa, administrasjonen og forvaltinga av toppnivådomenet .eu. Avtala skal vere tidsavgrensa og kunne 

lengjast éin gong utan at det må gjennomførast ein ny utveljingsprosedyre. Avtala skal synleggjere pliktene til registereininga 

og omfatte dei prinsippa og framgangsmåtane som gjeld verkemåten til toppnivådomenet .eu, som er fastsette på grunnlag av 

artikkel 10 og 11. 

5. Som unntak frå nr. 1, 2 og 3 kan Kommisjonen, der det finst tvingande hastegrunnar til det, peike ut registereininga ved 

hjelp av gjennomføringsrettsakter som straks skal ta til å gjelde, i samsvar med prosedyren i artikkel 17 nr. 3. 

Artikkel 9 

Særtrekk ved registereininga 

1. Registereininga skal vere ein ideell organisasjon. Ho skal ha forretningskontoret sitt, hovudadministrasjonen sin og 

hovudføretaket sitt innanfor territoriet til Unionen. 

2. Registereininga kan krevje gebyr. Desse gebyra skal ha direkte samanheng med kostnader som har kome på. 

Artikkel 10 

Pliktene til registereininga 

Registereininga skal 

a) fremje toppnivådomenet .eu over heile Unionen og i tredjestatar, 

b) overhalde dei reglane, retningslinjene og framgangsmåtane som er fastsette ved denne forordninga, den avtala som er 

nemnd i artikkel 8 nr. 4, og særleg unionsregelverket for datasikring, 

c) organisere, administrere og forvalte toppnivådomenet .eu i ålmenta si interesse og sikre høg kvalitet, openheit, tryggleik, 

stabilitet, føreseielege vilkår, pålitsgrad, tilgang, effektivitet, ikkje-diskriminering, like konkurransevilkår og forbrukarvern 

i alle delar av administrasjonen og forvaltinga av toppnivådomenet .eu, 

d) inngå ei høveleg avtale om delegering av toppnivådomenekoden .eu, såframt Kommisjonen på førehand har gjeve 

samtykke til det, 

e) registrere domenenamn under toppnivådomenet .eu når ein søkjar som er kvalifisert etter artikkel 3, ber om det, 

f) utan at det rører ved eventuelle rettslege steg, og på det vilkåret at dei partane som det gjeld, er garanterte rett 

sakshandsaming, sikre at domeneforhandlarar og dei som søkjer om registrering av domenenamn, har høve til å løyse alle 

avtaletvistar med registereininga gjennom alternativ tvisteløysing, 

g) sikre tilgjenget og integriteten til databasane som inneheld domenenamn, 

h) for eiga rekning og med Kommisjonen sitt samtykke inngå ei avtale med ein velrenommert forvaltar eller ein annan 

depositar som er etablert innanfor territoriet til Unionen, og peike ut Kommisjonen som føremonshavar i deponerings-

avtala og dagleg sende forvaltaren eller depositaren ein oppdatert elektronisk kopi av innhaldet i databasen for 

toppnivådomenet .eu, 

i) utarbeide listene i artikkel 6 nr. 3, 

j) fremje Unionens mål innanfor internettforvalting, mellom anna ved å delta i internasjonale forum, 

k) offentleggjere prinsippa og framgangsmåtane som gjeld verkemåten til toppnivådomenet .eu, som er fastsette på grunnlag 

av artikkel 11, på alle dei offisielle språka til institusjonane til Unionen, 

l) for eiga rekning, få eit uavhengig organ til å gjennomføre ein revisjon minst annakvart år for å stadfeste at registereininga 

etterlever denne forordninga, og sende resultatet av slike revisjonar til Kommisjonen, 

m) når Kommisjonen ber om det, delta i arbeidet til den rådgjevande fleirpartsgruppa for .eu og samarbeide med 

Kommisjonen for å betre verkemåten til og forvaltinga av toppnivådomenet .eu.  
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Artikkel 11 

Prinsipp og framgangsmåtar som gjeld verkemåten til toppnivådomenet .eu 

Den avtala som vert inngått mellom Kommisjonen og den utpeikte registereininga i samsvar med artikkel 8 nr. 4, skal innehalde 

dei prinsippa og framgangsmåtane som gjeld verkemåten til toppnivådomenet .eu, i samsvar med denne forordninga, medrekna 

følgjande: 

a) Retningslinjer for alternativ tvisteløysing. 

b) Krav til og framgangsmåtar for søknader om registrering, retningslinjer for verifisering av registreringskriterium, 

retningslinjer for verifisering av opplysningane til søkjarane og retningslinjer som gjeld spekulativ registrering av 

domenenamn. 

c) Retningslinjer som gjeld utilbørleg registrering av domenenamn, og retningslinjer for rettidig identifikasjon av 

domenenamn som er vortne registrerte og nytta i vond tru, slik det er nemnt i artikkel 4. 

d) Retningslinjer for tilbakekalling av domenenamn. 

e) Handsaming av immaterialrettar. 

f) Tiltak for å gje dei rette styresmaktene tilgang til opplysningar hjå registereininga med sikte på å førebyggje, avdekkje, 

etterforske og rettsforfølgje lovbrot i medhald av unionsretten eller nasjonal rett som er i samsvar med unionsretten, og 

underlagt høvelege kontrollordningar. 

g) Detaljerte framgangsmåtar for endring av avtala. 

Artikkel 12 

WHOIS-database 

1. Registereininga skal med tilbørleg aktsemd opprette og forvalte ein WHOIS-database som inneheld nøyaktige og 

ajourførte registreringsopplysningar om domenenamna under toppnivådomenet .eu, for å sikre tryggleiken, stabiliteten og 

toleevna til toppnivådomenet .eu. 

2. WHOIS-databasen skal innehalde relevante opplysningar om kontaktpunkta som administrerer domenenamna under 

toppnivådomenet .eu, og om innehavarane av domenenamna. Opplysningane i WHOIS-databasen skal ikkje gå utover det som 

er naudsynt for føremålet med databasen. Registereininga skal etterleve europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(9). 

AVSNITT 3 

Tilsyn med registereininga 

Artikkel 13 

Tilsyn 

1. Kommisjonen skal overvake og føre tilsyn med registereininga når det gjeld organiseringa, administrasjonen og 

forvaltinga av toppnivådomenet .eu. 

2. Kommisjonen skal forsikre seg om at registereininga har god økonomistyring, og at ho etterlever denne forordninga og dei 

prinsippa og framgangsmåtane som gjeld verkemåten til toppnivådomenet .eu, som er nemnde i artikkel 11. Kommisjonen kan 

be om opplysningar frå registereininga for dette føremålet. 

3. Som ein del av tilsynsverksemda si kan Kommisjonen gje registereininga særskilde instruksar om å korrigere eller betre 

organiseringa, administrasjonen og forvaltinga av toppnivådomenet .eu. 

4. Kommisjonen kan ved behov rådspørje den rådgjevande fleirpartsgruppa for .eu og andre relevante interessepartar og 

søkje råd frå sakkunnige om resultata av den tilsynsverksemda som er fastsett i denne artikkelen, og om korleis registereininga 

kan betre organiseringa, administrasjonen og forvaltinga av toppnivådomenet .eu.  

  

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679/EF av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(TEU L 119 av 4.5.2016, s. 1). 
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Artikkel 14 

Den rådgjevande fleirpartsgruppa for .eu 

1. Kommisjonen skal opprette ei rådgjevande fleirpartsgruppe for .eu. Den rådgjevande fleirpartsgruppa for .eu skal ha 

følgjande oppgåver: 

a) Gje Kommisjonen råd om gjennomføringa av denne forordninga. 

b) Gje Kommisjonen fråsegner om strategiske spørsmål knytte til forvalting, organisering og administrasjon av toppnivå-

domenet .eu, medrekna spørsmål som gjeld cybertryggleik og datasikring. 

c) Gje Kommisjonen råd i saker som gjeld overvaking av og tilsyn med registereininga, særleg med omsyn til den revisjonen 

som er nemnd i artikkel 10 bokstav l). 

d) Gje Kommisjonen råd om beste praksis for retningslinjer og tiltak mot utilbørleg registrering av domenenamn, særleg 

registreringar som er gjorde utan rettar eller rettkomne interesser, og registreringar som er nytta i vond tru. 

2. Kommisjonen skal ta omsyn til alle råd frå den rådgjevande fleirpartsgruppa for .eu ved gjennomføringa av denne 

forordninga. 

3. Den rådgjevande fleirpartsgruppa for .eu skal vere samansett av representantar for interessepartar som er etablerte i 

Unionen. Desse representantane skal kome frå privat sektor, tekniske miljø, sivilsamfunnet og akademia, og frå styresmaktene i 

medlemsstatane og internasjonale organisasjonar. Dei representantane som ikkje kjem frå styresmaktene i medlemsstatane og 

internasjonale organisasjonar, skal utpeikast av Kommisjonen gjennom ein open, ikkje-diskriminerande og gjennomsiktig 

framgangsmåte samstundes som det vert teke mest mogleg omsyn til likestilling mellom kvinner og menn. 

4. Utan omsyn til nr. 3 kan den rådgjevande fleirpartsgruppa for .eu omfatte ein representant for interessepartar som er 

etablerte utanfor Unionen. 

5. Leiaren for den rådgjevande fleirpartsgruppa for .eu skal vere ein representant for Kommisjonen eller ein person som 

Kommisjonen har utpeikt. Kommisjonen skal ta hand om sekretariatsfunksjonane for den rådgjevande fleirpartsgruppa for .eu. 

KAPITTEL III 

SLUTTFØRESEGNER 

Artikkel 15 

Atterhald om rettar 

Unionen skal ha alle rettar til toppnivådomenet .eu, særleg alle immaterialrettar eller andre rettar til dei av registereininga sine 

databasar som er naudsynte for å sikre gjennomføringa av denne forordninga, i tillegg til retten til å peike ut ei ny 

registereining. 

Artikkel 16 

Evaluering og revisjon 

1. Innan 13. oktober 2027 og deretter kvart tredje år skal Kommisjonen vurdere gjennomføringa av, nytteverdien av og 

verkemåten til toppnivådomenet .eu, særleg på grunnlag av dei opplysningane som registereininga har lagt fram i samsvar med 

artikkel 10 bokstav l). 

2. Innan 30. juni 2020 skal Kommisjonen på bakgrunn av gjeldande praksis vurdere om og korleis registereininga skal 

samarbeide med EUIPO og andre EU-byrå for å få bukt med spekulativ og utilbørleg registrering av domenenamn, og vurdere 

om det bør innførast enkle administrative framgangsmåtar, særleg for små og mellomstore føretak, og i så fall korleis dette skal 

gjerast. Kommisjonen kan om naudsynt føreslå ytterlegare tiltak på dette området. 

3. Innan 13. oktober 2024 skal Kommisjonen vurdere om det er mogleg å utvide kriteria i artikkel 9 og eventuelt kome med 

eit framlegg til regelverk. 

4. Kommisjonen skal leggje fram for Europaparlamentet og Rådet ein rapport om resultata av den vurderinga som er nemnd 

i nr. 1 og 2.  
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Artikkel 17 

Utvalsprosedyre 

1. Kommisjonen skal få hjelp av Kommunikasjonsutvalet (COCOM), som vart oppnemnt ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2018/1972(10). Det nemnde utvalet skal vere eit utval slik det er fastsett i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 nyttast. 

3. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 jamført med artikkel 5 i den same 

forordninga nyttast. 

Artikkel 18 

Utøving av delegert fullmakt 

1. Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter vert gjeven Kommisjonen med atterhald for dei vilkåra som er fastsette i denne 

artikkelen. 

2. Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter som er nemnd i artikkel 8 nr. 1, skal gjevast Kommisjonen for ein periode på fem 

år frå 18. april 2019. Kommisjonen skal utarbeide ein rapport om den delegerte fullmakta seinast ni månader før femårs-

perioden går ut. Den delegerte fullmakta skal lengjast stillteiande for periodar med same lengd, med mindre Europaparlamentet 

eller Rådet set seg imot ei slik lenging seinast tre månader før utgangen av kvar periode. 

3. Den delegerte fullmakta som er nemnd i artikkel 8 nr. 1, kan når som helst kallast tilbake av Europaparlamentet eller 

Rådet. Ei avgjerd om tilbakekalling inneber at den delegerte fullmakta som er oppført i avgjerda, sluttar å gjelde. Avgjerda tek 

til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen eller på eit seinare tidspunkt som er oppført i 

avgjerda. Ho rører ikkje ved rettskrafta til delegerte rettsakter som alt har teke til å gjelde. 

4. Før Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han rådføre seg med sakkunnige som er utnemnde av kvar medlemsstat 

i samsvar med prinsippa i den tverrinstitusjonelle avtala av 13. april 2016 om betre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han melde frå om dette samstundes til Europaparlamentet og 

Rådet. 

6. Ei delegert rettsakt som vert vedteken i medhald av artikkel 8 nr. 1, skal ta til å gjelde berre dersom Europaparlamentet 

eller Rådet ikkje gjer innvendingar innan to månader etter at rettsakta er meld til Europaparlamentet og Rådet, eller dersom 

både Europaparlamentet og Rådet, før den nemnde fristen har gått ut, har meldt frå til Kommisjonen om at dei ikkje vil gjere 

innvendingar. Etter initiativ frå Europaparlamentet eller Rådet vert denne fristen lengd med to månader. 

Artikkel 19 

Overgangsføresegner 

1. Innehavarar av domenenamn som er registrerte i medhald av artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 733/2002, 

skal få halde ved lag rettane sine til dei eksisterande domenenamna. 

2. Innan 12. oktober 2021 skal Kommisjonen gjere dei tiltaka som er naudsynte for å peike ut ei eining som registereining, 

og inngå ei avtale med registereininga i samsvar med denne forordninga. Avtala skal gjelde frå 13. oktober 2022. 

3. Den avtala som er inngått mellom Kommisjonen og registereininga i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 733/2002, skal gjelde til og med 12. oktober 2022. 

  

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av et europeisk regelverk for elektronisk 

kommunikasjon (TEU L 321 av 17.12.2018, s. 36). 
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Artikkel 20 

Endring av forordning (EF) nr. 733/2002 

I artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 733/2002 skal bokstav b) lyde: 

«b) registrere domenenamn under toppnivådomenet .eu gjennom akkrediterte .eu-domeneforhandlarar på vegner av 

i) unionsborgarar, uavhengig av kvar dei har bustad, 

ii) fysiske personar som ikkje er unionsborgarar, men som er busette i ein medlemsstat, 

iii) føretak som er etablerte i Unionen, eller 

iv) organisasjonar som er etablerte i Unionen, utan at dette rører ved bruken av nasjonal rett.» 

Artikkel 21 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 733/2002 og (EF) nr. 874/2004 vert oppheva frå 13. oktober 2022. 

Artikkel 22 

Ikraftsetjing 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 13. oktober 2022. 

Artikkel 20 skal likevel nyttast frå 19. oktober 2019. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 19. mars 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/443 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1839 

av 31. oktober 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 med hensyn til bestemmelse og rapportering av 

WLTP-CO2-verdier for visse kategorier av nye lette nyttekjøretøyer og justering av inndataene for 

korrelasjonsverktøyet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd og artikkel 13 nr. 6 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Lette nyttekjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 595/2009(2), og som 

typegodkjenningen er forlenget for i samsvar med artikkel 2 fjerde ledd i den nevnte forordningen, kan bringes i 

omsetning i 2020, og som restkjøretøyer til juni 2022, med CO2-utslippsverdier bestemt i samsvar med den nye 

europeiske kjøresyklusen (New European Drive Cycle – NEDC). 

2) Det bør imidlertid tas tilstrekkelig høyde for disse kjøretøyene ved beregning av målene for spesifikke CO2-utslipp for 

produsenter fra 2021 til 2024, og ved verifisering av overholdelse av disse målene i årene 2021 og 2022, i samsvar med 

del B nr. 1–5 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631(3). 

3) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152(4) er det fastsatt en metode for å bestemme korrelasjonen 

mellom NEDC-CO2-utslippsverdier og CO2-utslippsverdier som er bestemt med WLTP (Worldwide Harmonised Light 

Vehicle Test Procedure) i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(5). Det bør derfor klargjøres i 

forordning (EU) 2017/1152 hvilke WLTP-CO2-utslippsverdier som bør tildeles denne spesifikke gruppen lette 

nyttekjøretøyer, for å sikre at disse verdiene tar hensyn til CO2-utslippsverdiene som skal bestemmes for denne gruppen 

kjøretøyer fra 1. januar 2021 i samsvar med vedlegg VIII til kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011(6).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 4.11.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 145 av 31.5. 2011, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av motorvogner og motorer med hensyn til 

utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning 

(EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 av 

18.7.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye personbiler og 

nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1–643). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF (EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1). 

2021/EØS/3/34 
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4) I forordning (EU) 2019/631 er det fastsatt at CO2-utslippsmålene for hele EU-parken av nye lette nyttekjøretøyer for 

2025 og 2030 skal beregnes på grunnlag av CO2-utslippene målt i samsvar med forordning (EU) 2017/1151 for nye lette 

nyttekjøretøyer registrert i 2020 (heretter kalt «målte CO2-utslippsverdier»). 

5) I gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 er det fastsatt regler for hvordan produsentene skal beregne og rapportere 

disse målte CO2-utslippsverdiene. Det må imidlertid spesifiseres nærmere hvordan disse verdiene skal bestemmes, 

særlig når det gjelder elektriske hybridkjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) og med ekstern lading (OVC-

HEV). 

6) Det bør også presiseres hvordan de målte CO2-utslippsverdiene skal bestemmes når det utføres flere CO2-utslipps-

prøvinger for typegodkjenningsformål. 

7) Korrelasjonen for CO2-utslipp fra NOVC-HEV og OVC-HEV bør bestemmes på grunnlag av fysiske kjøretøyprøvinger 

og ikke på grunnlag av simuleringer utført med korrelasjonsverktøyet, på grunn av kompleksiteten i å tilpasse 

korrelasjonsverktøyet til å ta hensyn til disse kjøretøyteknologiene. For å sikre effektiv verifisering av korrelasjons-

resultatene bør det framlegges tekniske prøvingsdata om disse kjøretøyene for Kommisjonen på samme måte som for 

konvensjonelle kjøretøyer. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 nr. 1 skal bokstav d) lyde: 

«d) For restkjøretøyer omhandlet i artikkel 27 i direktiv 2007/46/EF og kjøretøyer i gruppe N1 med en referansemasse på 

mellom 2 380 og 2 610 kg der typegodkjenningen av motoren gitt i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 er blitt 

forlenget i samsvar med artikkel 2 fjerde ledd i samme forordning («HDV-avledede N1-kjøretøyer»), de målte 

NEDC-CO2-verdiene og, dersom de foreligger, NEDC-CO2-verdiene.» 

2) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer 1a skal lyde: 

«1a. For HDV-avledede N1-kjøretøyer registrert i 2020 der CO2-utslippsverdiene er bestemt i samsvar med UNECE-

reglement nr. 101 som nevnt i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 582/2011 i utgaven av 31. januar 2014, gjelder 

følgende: 

a) Dersom det er gitt en forlengelse av typegodkjenningen i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 innen 

31. desember 2020, og det er bestemt en WLTP-CO2-verdi i samsvar med forordning (EU) 2017/1151 

sammenholdt med vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 582/2011, skal den WLTP-CO2-verdien tildeles det HDV-

avledede N1-kjøretøyet registrert i 2020 dersom det kjøretøyets type-, variant- og versjonskode er den samme som 

er angitt i typegodkjenningsdokumentet for den aktuelle forlengelsen av typegodkjenningen. 

Produsenten skal innen 28. februar 2021 gi Kommisjonen følgende opplysninger om hvert kjøretøy som omfattes 

av denne bokstaven: 

i) understellsnummer 

ii) type-, variant- og versjonskode 

iii) typegodkjenningsnummer, inkludert forlengelsesnummeret 

iv) en kopi av typegodkjenningsdokumentet. 
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b) Dersom typegodkjenningen i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 ikke forlenges innen 31. desember 2020, 

skal følgende WLTP-CO2-verdi tildeles hvert HDV-avledet N1-kjøretøy: 

 

der 

NEDCind er den målte NEDC-CO2-verdien i 2020 for enkeltkjøretøyet, 

NEDC2020 er produsentens gjennomsnittlige spesifikke utslipp av CO2 i 2020 bestemt i samsvar med 

denne forordningen, beregnet i samsvar med artikkel 4 nr. 3 annet strekpunkt i forordning 

(EU) 2019/631, og uten å inkludere CO2-reduksjoner som følger av anvendelsen av artikkel 

11 i samme forordning, 

WLTP2020 er produsentenes gjennomsnittlige spesifikke utslipp av CO2 i 2020 bestemt i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 eller i samsvar med bokstav a) i dette nummeret, 

beregnet i samsvar med artikkel 4 nr. 3 annet strekpunkt i forordning (EU) 2019/631, og uten 

å inkludere CO2-reduksjoner som følger av anvendelsen av artikkel 11 i samme forordning. 

NEDC2020 og WLTP2020 skal omfatte bare de kjøretøyene der WLTP-CO2-verdien er bestemt i samsvar med 

forordning (EU) 2017/1151 eller med bokstav a) i dette nummeret. 

Produsenten skal innen 28. februar 2021 sende Kommisjonen en kopi av samsvarssertifikatet for hvert kjøretøy 

som omfattes av dette nummeret. 

Dersom produsenten ikke framlegger opplysningene og dokumentene nevnt i bokstav a) og b), skal WLTP-CO2-

verdien for de aktuelle kjøretøyene tildeles som fastsatt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkelen.» 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Det innledende leddet skal lyde: 

«Når det gjelder restkjøretøyer som ikke er typegodkjent i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2017/1151, 

men som er registrert i 2020, skal følgende WLTP-CO2-verdier tildeles hvert registrert kjøretøy:» 

ii) Nytt ledd skal lyde: 

«Når det gjelder restkjøretøyer registrert i 2021 og 2022, skal hvert av de kjøretøyene tildeles de WLTP-CO2-

verdiene som er bestemt i samsvar med nr. 1a bokstav b) i denne artikkelen.» 

3) I artikkel 6a gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 første ledd skal lyde: 

«Produsentene skal beregne de kombinerte eller i relevante tilfeller de vektede kombinerte CO2-utslippene, bestemt 

som MCO2,measured, for hvert lette nyttekjøretøy registrert i 2020 i samsvar med følgende: 

a) For kjøretøyer med bare forbrenningsmotor: 

Formelen for beregning av MCO2-ind fastsatt i nr. 3.2.3.2.4 annet ledd i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151, der MCO2-H og MCO2-L for vedkommende interpolasjonsfamilie erstattes med verdiene MCO2,C,5 

(kombinert) tatt fra post 2.5.1.1.3 (kjøretøy H) og 2.5.1.2.3 (kjøretøy L) i EF-typegodkjenningsdokumentet, som 

angitt i malen i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151. 

b) For elektriske hybridkjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV): 

Formelen: MCO2-measured = MCO2-L,C,5 + Kind x (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5) 

der 

MCO2-L,C,5 er verdien MCO2,C,5 (kombinert) for vedkommende interpolasjonsfamilie, tatt fra post 

2.5.1.2.3 i EF-typegodkjenningsdokumentet, som angitt i malen i tillegg 4 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151, 

Kind er interpolasjonskoeffisienten for det vurderte enkeltkjøretøyet for den gjeldende WLTP-

prøvingssyklusen, som fastsatt i nr. 4.5.3 i delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151, 
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MCO2-H,C,5 er verdien MCO2,C,5 (kombinert) for vedkommende interpolasjonsfamilie, tatt fra post 

2.5.1.1.3 i EF-typegodkjenningsdokumentet, som angitt i malen i tillegg 4 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151. 

c) For elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading (OVC-HEV): 

Formelen: MCO2-measured = MCO2-L,C,5 + Kind x (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5) 

der 

MCO2-L,C,5, MCO2-

H,C,5 

for vedkommende interpolasjonsfamilie bestemmes i samsvar med formelen i nr. 4.1.3.1 i 

delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, der Mi,CDj erstattes med verdien 

MCO2,CD (kombinert) tatt fra post 2.5.3.2 i EF-typegodkjenningsdokumentet for kjøretøy H 

eller L, alt etter hva som er relevant, og Mi,CS erstattes med verdien MCO2,C,5 (kombinert) tatt 

fra post 2.5.3.1 i EF-typegodkjenningsdokumentet for kjøretøy H, L eller M, alt etter hva som 

er relevant, 

Kind er interpolasjonskoeffisienten for det vurderte enkeltkjøretøyet for den gjeldende WLTP-

prøvingssyklusen, som fastsatt i nr. 4.5.3 i delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151.» 

b) Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a. Dersom det er registrert mer enn én måling i post 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 eller 2.5.3.2 i et EF-

typegodkjenningsdokument, skal verdiene MCO2,C,5 eller MCO2,CD nevnt i nr. 1 bestemmes på følgende måte ved 

anvendelse av denne bestemmelsen: 

a) Ved én måling: den kombinerte verdien registrert for prøving 1. 

b) Ved to målinger: gjennomsnittet av de to kombinerte verdiene registrert for prøving 1 og 2. 

c) Ved tre målinger: gjennomsnittet av de tre kombinerte verdiene registrert for prøving 1, 2 og 3.» 

4) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.1 annet ledd erstattes siste punktum med følgende: 

«Når det gjelder elektriske hybridkjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) og elektriske hybridkjøretøyer med 

ekstern lading (OVC-HEV), skal NEDC-CO2-verdiene som skal brukes som referanse i forbindelse med avsnitt 3, 

bestemmes med fysiske kjøretøyprøvinger i stedet for simuleringer i korrelasjonsverktøyet. De fysiske målingene skal 

utføres i samsvar med de relevante bestemmelsene om fysiske kjøretøyprøvinger i dette vedlegget. Inndataene for de 

fysiske kjøretøyprøvingene skal bestemmes og sendes til typegodkjenningsmyndigheten eller, dersom det er relevant, 

den tekniske instansen, i samsvar med nr. 2.4.» 

b) I nr. 2.2a skal bokstav a) lyde: 

«a) Korreksjonen av WLTP-prøvingsresultatene for CO2-masseutslipp i samsvar med tillegg 2 til delvedlegg 6 og 

tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 får anvendelse på alle slike 

prøvingsresultater uten hensyn til bestemmelsene i nr. 3.4.4 bokstav a) i tillegg 2 til delvedlegg 6 og nr. 1.1.4 

bokstav a) i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til den nevnte forordningen.» 

c) I nr. 2.4 gjøres følgende endringer i tabell 1: 

i) I post 24 erstattes teksten i annen kolonne under «Inndataparametrer for korrelasjonsverktøyet» med ordene 

«Servicebatteriets kapasitet». 

ii) Post 38–41 skal lyde: 

«38 WLTP-CO2-verdi, fase 1 

(verdi i ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-HEV 

og OVC-HEV) 

gCO2/km Nr. 2.1.1.2.1 i tillegg 8a til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

 

Ukorrigert målt verdi MCO2,p,1 i 

fasen «lav» 

39 WLTP-CO2-verdi, fase 2 

(verdi i ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-HEV 

og OVC-HEV) 

gCO2/km Som ovenfor Ukorrigert målt verdi MCO2,p,1 i 

fasen «middels» 
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40 WLTP-CO2-verdi, fase 3 

(verdi i ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-HEV 

og OVC-HEV) 

gCO2/km Som ovenfor Ukorrigert målt verdi MCO2,p,1 i 

fasen «høy» 

41 WLTP-CO2-verdi, fase 4 

(verdi i ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-HEV 

og OVC-HEV) 

gCO2/km Som ovenfor Ukorrigert målt verdi MCO2,p,1 i 

fasen «ekstra høy»» 

iii) I post 60 erstattes teksten i annen kolonne under «Inndataparametrer for korrelasjonsverktøyet» med ordene 

«Strøm fra WLTP-vekselstrømsgenerator (strøm fra DC/DC-omformer – lavspenningssiden – for NOVC-HEV og 

OVC-HEV)». 

iv) I post 61 erstattes teksten i annen kolonne under «Inndataparametrer for korrelasjonsverktøyet» med ordet 

«Servicebatteristrøm». 

v) Post 75 utgår. 

vi) Post 77 skal lyde: 

«77 Korrigert målt WLTP-CO2-

verdi (verdi i 

ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-HEV 

og OVC-HEV) for kjøretøy 

H og/eller L 

g/km Nr. 2.1.1.2.1 i tillegg 8a til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

Kombinerte målte CO2-utslipp 

for kjøretøy H og L etter alle 

gjeldende korreksjoner, 

MCO2,C,5. Dersom det er utført 

2 eller 3 WLTP-prøvinger, skal 

alle målte resultater angis 

(unntatt for NOVC-HEV og 

OVC-HEV, der bare den 

endelige typegodkjennings-

verdien skal angis).» 

vii) Nye poster 79–101 skal lyde: 

«79 WLTP-CO2-resultater i 

utladende kjøremodus 

(kombinert) 

gCO2/km 2.5.3.2 i tillegg 4 til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

Kombinerte CO2-masseutslipp 

i utladende kjøremodus, 

MCO2,CD (gjennomsnittsverdier 

dersom det er utført 2 eller 3 

prøvinger) for type I-prøvingen 

som beregnet i samsvar med 

nr. 4.1.2 i delvedlegg 8 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 (bare OVC-

HEV) 

80 Kombinert WLTP-CO2-

utslipp (målt), vektet for 

nytteverdifaktor 

gCO2/km Beregnet i samsvar med 

nr. 4.1.3.1 i delvedlegg 8 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Beregnede vektede kombinerte 

resultater (målte) som 

beskrevet i artikkel 7a nr. 1 

bokstav c) i denne 

forordningen (bare OVC-HEV) 

81 Kombinert WLTP-CO2-

utslipp (oppgitt), vektet for 

nytteverdifaktor 

gCO2/km Post 2.5.3.3 i EF-

typegodkjennings-

dokumentet 

Beregnede vektede kombinerte 

resultater (oppgitt) tatt fra post 

2.5.3.3 i EF-typegodkjennings-

dokumentet (bare OVC-HEV) 

82 WLTP-ekvivalent 

helelektrisk rekkevidde 

(EAER), kombinert 

km Post 2.5.3.7.2 (EAER) i EF-

typegodkjennings-

dokumentet 

Kombinert ekvivalent 

helelektrisk rekkevidde (EAER) 

(bare OVC-HEV) 

83 Indeksnummer for 

overgangssyklusen 

— Nr. 2.1.1.4.1.4 i tillegg 8a 

til vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

For OVC-HEV angis 

indeksnummeret for 

overgangssyklusen 
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84 Relativ endring i elektrisk 

energi, REECi, for hver 

prøving i utladende 

kjøremodus 

— Beregnet i samsvar med 

nr. 3.2.4.5.2 i delvedlegg 8 

til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

REECi angis for hver prøving i 

utladende kjøremodus 

85 NEDC-CO2-utslipp i 

ladingsbevarende 

kjøremodus (oppgitt,  

vilkår B) 

gCO2/km Opplysningsdokument 

(tillegg 3 til vedlegg I til 

forordning (EU) 

2017/1151) 

(Nr. 3.5.7.2.1 for NOVC-

HEV, 3.5.7.2.2 for OVC-

HEV) 

OEM-erklæring 

For NOVC-HEV: oppgitt 

kombinert NEDC-CO2-verdi 

For OVC-HEV: Oppgitt 

kombinert CO2-masseutslipp i 

ladingsbevarende kjøremodus 

(NEDC, vilkår B). 

86 NEDC-CO2-utslipp i 

utladende kjøremodus 

(oppgitt, vilkår A) 

gCO2/km Opplysningsdokument 

(nr. 3.5.7.2.3 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151) 

Kombinert CO2-utslipp i 

ladingsforbrukende 

kjøremodus, OEM-erklæring 

(bare OVC-HEV) 

87 Vektet kombinert NEDC-

CO2-utslipp (oppgitt) 

gCO2/km OEM-erklæring OEM-erklæring (bare OVC-

HEV) 

88 Elektrisk rekkevidde i 

NEDC for OVC-HEV 

(oppgitt) 

km OEM-erklæring OEM-erklæring (bare OVC-

HEV) 

89 KCO2-faktor for korrigering 

av ladingsbevarende 

kjøremodus 

(g/km)/(Wh/

km) 

Nr. 2.3.2 i tillegg 2 til 

delvedlegg 8 til vedlegg 

XXI til forordning (EU) 

2017/1151 

Korreksjonskoeffisient for 

RCB-CO2-masseutslipp for 

NOVC-HEV og OVC-HEV 

90 Hybridkjøretøykonfigurasjon 

(P0, P1, P2, P2 med 

planetgir, P3 eller P4)(*) 

—  Har kjøretøyet en elektrisk 

maskin som brukes til framdrift 

og generering av elektrisk 

energi i posisjon P0, P1, P2, 

P2 med planetgir, P3 eller P4, 

eller en kombinasjon av disse? 

OEM-erklæring 

91 Største utgangseffekt for 

hver elektrisk maskin  

(P0, P1, P2, P2 med 

planetgir, P3 eller P4)(*) 

kW Nr. 3.3.1.1.1 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

OEM-erklæring 

92 Største utgangsmoment for 

hver elektrisk maskin (P0, 

P1, P2, P2 med planetgir, P3 

eller P4)(*) 

Nm  OEM-erklæring 

93 For hver elektrisk maskin, 

forholdet mellom den 

elektriske maskinens turtall 

og referanseturtallet (P0, P1, 

P2, P2 med planetgir, P3 

eller P4)(*) 

—  OEM-erklæring 

94 Kapasitet hos framdrifts-

REESS 

Ah Nr. 3.3.2.3 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

OEM-erklæring 
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95 Strøm fra framdrifts-REESS A Tillegg 3 til delvedlegg 8 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

20 Hz-tidsserieverdier brukt til 

prøvingen(e), resamplet til 

1 Hz 

96 Teknologitype for 

framdrifts-REESS 

— Nr. 1.1.10 i tillegg 8a til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

OEM-erklæring 

97 Utgangsladetilstand for 

framdrifts-REESS 

%  OEM-erklæring 

98 Antall REESS-celler  Nr. 3.3.2.1 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

OEM-erklæring 

99 Spenning i framdrifts-

REESS, nominell/tidsserie 

V Tillegg 3 til delvedlegg 8 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Nominelle verdier eller 

tidsserieverdier brukt til 

prøvingen (minst 20 Hz) 

100 Frirullingsfunksjon med 

motoren på tomgang 

— J/N Har kjøretøyet en funksjonen 

som gjør at motoren kan gå på 

tomgang mens kjøretøyet 

friruller, for å spare drivstoff? 

101 Frirullingsfunksjon med 

motoren avslått 

— J/N Har kjøretøyet en funksjon som 

gjør at motoren kan slå seg av 

mens kjøretøyet friruller, for å 

spare drivstoff? 

(*) P0: Den elektriske maskinen er koplet til motorens drivreim og har derfor motorturtallet som referansehastighet. 

P1: Den elektriske maskinen er koplet til motorens veivaksel og har derfor motorturtallet som referansehastighet. 

P2: Den elektriske maskinen er montert rett før kraftoverføringen (girkasse eller kontinuerlig variabel kraftoverføring 

[CVT]) og har derfor kraftoverføringens inngangshastighet som referansehastighet. 

P2 med planetgir: Den elektriske maskinen er koplet til et planetgir som ikke er koplet til forbrenningsmotoren eller 

sluttdrevsiden, her kalt planetgirsiden. I dette tilfellet er det oversetningsforholdet som skal oppgis, forholdet mellom den 

elektriske maskinens turtall og turtallet på planetgirsiden (referansehastigheten), som gjenspeiler den 

turtallsøkende/turtallsreduserende virkningen av et reduksjonsgir. 

P3: Den elektriske maskinen er montert rett før sluttdrevet på en drivaksel og har derfor det inngående turtallet til 

sluttdrevet som referansehastighet (dette inkluderer elektriske maskiner montert på et planetgir på sluttdrevsiden). Et 

kjøretøy kan ha inntil to P3-maskiner, en til forakselen (P3a) og en til bakakselen (P3b). 

P4: Den elektriske maskinen er montert etter sluttdrevet og har derfor hjulturtallet som referansehastighet. Et kjøretøy 

kan ha inntil fire P4-motorer (en til hvert hjul, der P4a angir forhjulene og P4b bakhjulene). 

Ytterligere spesifikasjoner av disse inndataene skal gis i inndatamalen for korrelasjonsverktøyet.» 

d) I nr. 4.2.1.4.2 annet ledd skal nytt punktum lyde: 

«I tilfellet nevnt i bokstav d), dersom kjøremotstandskoeffisientene for kjøremotstandsmatrisefamlien er bestemt i 

samsvar med nr. 2.3.8.2.1 bokstav a), kan kjøremotstandskoeffisientene for enkeltkjøretøyet bestemmes i samsvar med 

formelen i nr. 4.2.1.5 annet ledd.» 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 4 bokstav c) får anvendelse fra 1. januar 2020.  
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1840 

av 31. oktober 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 med hensyn til rapportering av WLTP-CO2-

verdier for visse kategorier av nye personbiler og justering av inndataene for korrelasjonsverktøyet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd og artikkel 13 nr. 7 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631(2) er det fastsatt at CO2-utslippsmålene for hele EU-parken av 

nye personbiler for 2025 og 2030 skal beregnes på grunnlag av CO2-utslippene målt i samsvar med forordning (EU) 

2017/1151(3) for nye personbiler registrert i 2020 (heretter kalt «målte CO2-utslippsverdier»). 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153(4) er det fastsatt regler for hvordan produsentene skal 

beregne og rapportere disse målte CO2-utslippsverdiene. Det må imidlertid spesifiseres nærmere hvordan disse verdiene 

skal bestemmes, særlig når det gjelder elektriske hybridkjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) og med ekstern 

lading (OVC-HEV). 

3) Det bør også presiseres hvordan de målte CO2-utslippsverdiene skal bestemmes når det utføres flere CO2-utslipps-

prøvinger for typegodkjenningsformål. 

4) Korrelasjonen for CO2-utslipp fra NOVC-HEV og OVC-HEV bør bestemmes på grunnlag av fysiske kjøretøyprøvinger 

og ikke på grunnlag av simuleringer utført med korrelasjonsverktøyet, på grunn av kompleksiteten i å tilpasse korrela-

sjonsverktøyet til å ta hensyn til disse kjøretøyteknologiene. For å sikre effektiv verifisering av korrelasjonsresultatene 

bør det imidlertid framlegges tekniske prøvingsdata om disse kjøretøyene for Kommisjonen på samme måte som for 

konvensjonelle kjøretøyer. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 4.11.2019, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye personbiler og 

nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU)  

nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 

2021/EØS/3/35 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 7a gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 første ledd skal lyde: 

«Produsentene skal beregne de kombinerte eller i relevante tilfeller de vektede kombinerte CO2-utslippene, bestemt 

som MCO2,measured, for hver nye personbil registrert i 2020 i samsvar med følgende formler: 

a) For kjøretøyer med bare forbrenningsmotor: 

Formelen for beregning av MCO2-ind fastsatt i nr. 3.2.3.2.4 annet ledd i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151, der MCO2-H og MCO2-L for vedkommende interpolasjonsfamilie erstattes med verdiene MCO2,C,5 

(kombinert) tatt fra post 2.5.1.1.3 (kjøretøy H) og 2.5.1.2.3 (kjøretøy L) i EF-typegodkjenningsdokumentet, som 

angitt i malen i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151. 

b) For elektriske hybridkjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV): 

Formelen: MCO2-measured = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5) 

der 

MCO2-L,C,5 er verdien MCO2,C,5 (kombinert) for vedkommende interpolasjonsfamilie, tatt fra post 

2.5.1.2.3 i EF-typegodkjenningsdokumentet, som angitt i malen i tillegg 4 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151, 

Kind er interpolasjonskoeffisienten for det vurderte enkeltkjøretøyet for den gjeldende 

WLTP-prøvingssyklusen, som fastsatt i nr. 4.5.3 i delvedlegg 8 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, 

MCO2-H,C,5 er verdien MCO2,C,5 (kombinert) for vedkommende interpolasjonsfamilie, tatt fra post 

2.5.1.1.3 i EF-typegodkjenningsdokumentet, som angitt i malen i tillegg 4 til vedlegg I 

til forordning (EU) 2017/1151. 

c) For elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading (OVC-HEV): 

Formelen: MCO2-measured = MCO2-L,C,5 + Kind × (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5) 

der 

MCO2-L,C,5, MCO2-H,C,5 for vedkommende interpolasjonsfamilie bestemmes i samsvar med formelen i 

nr. 4.1.3.1 i delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, der Mi,CDj 

erstattes med verdien MCO2,CD (kombinert) tatt fra post 2.5.3.2 i EF-typegodkjennings-

dokumentet for kjøretøy H eller L, alt etter hva som er relevant, og Mi,CS erstattes med 

verdien MCO2,C,5 (kombinert) tatt fra post 2.5.3.1 i EF-typegodkjenningsdokumentet for 

kjøretøy H, L eller M, alt etter hva som er relevant, 

Kind er interpolasjonskoeffisienten for det vurderte individuelle kjøretøyet for den gjeldende 

WLTP-prøvingssyklusen, som fastsatt i nr. 4.5.3 i delvedlegg 8 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151.» 

b) Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a. Dersom det er registrert mer enn én måleverdi i post 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 eller 2.5.3.2 i et EF-

typegodkjenningsdokument, skal verdiene MCO2,C,5 eller MCO2,CD nevnt i nr. 1 bestemmes på følgende måte ved 

anvendelse av denne bestemmelsen: 

a) Ved én måling: den kombinerte verdien registrert for prøving 1. 

b) Ved to målinger: gjennomsnittet av de to kombinerte verdiene registrert for prøving 1 og 2. 

c) Ved tre målinger: gjennomsnittet av de tre kombinerte verdiene registrert for prøving 1, 2 og 3.»  
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2) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.1 annet ledd erstattes siste punktum med følgende: 

«Når det gjelder elektriske hybridkjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) og elektriske hybridkjøretøyer med 

ekstern lading (OVC-HEV), skal NEDC-CO2-verdiene som skal brukes som referanse i forbindelse med avsnitt 3, 

bestemmes med fysiske kjøretøyprøvinger i stedet for simuleringer i korrelasjonsverktøyet. De fysiske målingene skal 

utføres i samsvar med de relevante bestemmelsene om fysiske kjøretøyprøvinger i dette vedlegget. Inndataene for de 

fysiske kjøretøyprøvingene skal bestemmes og sendes til typegodkjenningsmyndigheten eller, dersom det er relevant, 

den tekniske instansen, i samsvar med nr. 2.4.» 

b) I nr. 2.2a skal bokstav a) lyde: 

«a) Korreksjonen av WLTP-prøvingsresultatene for CO2-masseutslipp i samsvar med tillegg 2 til delvedlegg 6 og 

tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 får anvendelse på alle slike prøvings-

resultater uten hensyn til bestemmelsene i nr. 3.4.4 bokstav a) i tillegg 2 til delvedlegg 6 og nr. 1.1.4 bokstav a) i 

tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til den nevnte forordningen.» 

c) I nr. 2.4 gjøres følgende endringer i tabell 1: 

i) I post 24 erstattes teksten i annen kolonne under «Inndataparametrer for korrelasjonsverktøyet» med ordene 

«Servicebatteriets kapasitet». 

ii) Post 38–41 skal lyde: 

«38 WLTP-CO2-verdi, fase 1 

(verdi i ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-

HEV og OVC-HEV) 

gCO2/km Nr. 2.1.1.2.1 i tillegg 8a 

til vedlegg I til 

forordning (EU) 

2017/1151 

Ukorrigert målt verdi 

MCO2,p,1 i fasen «lav» 

39 WLTP-CO2-verdi, fase 2 

(verdi i ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-

HEV og OVC-HEV) 

gCO2/km Som ovenfor Ukorrigert målt verdi 

MCO2,p,1 i fasen 

«middels» 

40 WLTP-CO2-verdi, fase 3 

(verdi i ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-

HEV og OVC-HEV) 

gCO2/km Som ovenfor Ukorrigert målt verdi 

MCO2,p,1 i fasen «høy» 

41 WLTP-CO2-verdi, fase 4 

(verdi i ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-

HEV og OVC-HEV) 

gCO2/km Som ovenfor Ukorrigert målt verdi 

MCO2,p,1 i fasen «ekstra 

høy»» 

iii) I post 60 erstattes teksten i annen kolonne under «Inndataparametrer for korrelasjonsverktøyet» med ordene 

«Strøm fra WLTP-vekselstrømsgenerator (strøm fra DC/DC-omformer – lavspenningssiden – for NOVC-HEV og 

OVC-HEV)». 

iv) I post 61 erstattes teksten i annen kolonne under «Inndataparametrer for korrelasjonsverktøyet» med ordet 

«Servicebatteristrøm». 

v) Post 75 utgår. 

vi) Post 77 skal lyde: 

«77 Korrigert målt WLTP-

CO2-verdi (verdi i 

ladingsbevarende 

kjøremodus for NOVC-

HEV og OVC-HEV) for 

kjøretøy H og/eller L 

g/km Nr. 2.1.1.2.1 i tillegg 8a 

til vedlegg I til 

forordning (EU) 

2017/1151 

Kombinerte målte CO2-

utslipp for kjøretøy H og L 

etter alle gjeldende 

korreksjoner, MCO2,C,5. 

Dersom det er utført 2 

eller 3 WLTP-prøvinger, 

skal alle målte resultater 

angis (unntatt for NOVC-

HEV og OVC-HEV, der 

bare den endelige 

typegodkjenningsverdien 

skal angis).»   
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vii) Nye poster 79–101 skal lyde: 

«79 WLTP-CO2-resultater i 

utladende kjøremodus 

(kombinert) 

gCO2/km 2.5.3.2 i tillegg 4 til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

Kombinerte CO2-

masseutslipp i utladende 

kjøremodus, MCO2,CD 

(gjennomsnittsverdier 

dersom det er utført 2 

eller 3 prøvinger) for 

type I-prøvingen som 

beregnet i samsvar med 

nr. 4.1.2 i delvedlegg 8 

til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 

2017/1151 (bare OVC-

HEV) 

80 Kombinert WLTP-CO2-

utslipp (målt), vektet for 

nytteverdifaktor 

gCO2/km Beregnet i samsvar med 

nr. 4.1.3.1 i delvedlegg 8 

til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 

2017/1151 

Beregnede vektede 

kombinerte resultater 

(målte) som beskrevet i 

artikkel 7a nr. 1 bokstav 

c) i denne forordningen 

(bare OVC-HEV) 

81 Kombinert WLTP-CO2-

utslipp (oppgitt), vektet 

for nytteverdifaktor 

gCO2/km Post 2.5.3.3 i EF-

typegodkjennings-

dokumentet 

Beregnede vektede 

kombinerte resultater 

(oppgitt) tatt fra post 

2.5.3.3 i EF-typegod-

kjenningsdokumentet 

(bare OVC-HEV) 

82 WLTP-ekvivalent 

helelektrisk rekkevidde 

(EAER), kombinert 

km Post 2.5.3.7.2 (EAER) i 

EF-typegodkjennings-

dokumentet 

Kombinert ekvivalent 

helelektrisk rekkevidde 

(EAER) (bare OVC-

HEV) 

83 Indeksnummer for 

overgangssyklusen 

— Nr. 2.1.1.4.1.4 i tillegg 

8a til vedlegg I til 

forordning (EU) 

2017/1151 

For OVC-HEV angis 

indeksnummeret for 

overgangssyklusen 

84 Relativ endring i 

elektrisk energi, REECi, 

for hver prøving i 

utladende kjøremodus 

— Beregnet i samsvar med 

nr. 3.2.4.5.2 i delvedlegg 

8 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 

2017/1151 

REECi angis for hver 

prøving i utladende 

kjøremodus 

85 NEDC-CO2-utslipp i 

ladingsbevarende 

kjøremodus (oppgitt, 

vilkår B) 

gCO2/km Opplysningsdokument 

(tillegg 3 til vedlegg I til 

forordning (EU) 

2017/1151) 

(Nr. 3.5.7.2.1 for 

NOVC-HEV, 3.5.7.2.2 

for OVC-HEV) 

OEM-erklæring 

For NOVC-HEV: oppgitt 

kombinert NEDC-CO2-

verdi For OVC-HEV: 

Oppgitt kombinert CO2-

masseutslipp i 

ladingsbevarende 

kjøremodus (NEDC, 

vilkår B). 

86 NEDC-CO2-utslipp i 

utladende kjøremodus 

(oppgitt, vilkår A) 

gCO2/km Opplysningsdokument 

(nr. 3.5.7.2.3 i tillegg 3 

til vedlegg I til 

forordning (EU) 

2017/1151) 

Kombinert CO2-utslipp i 

ladingsforbrukende 

kjøremodus, OEM-

erklæring (bare OVC-

HEV) 

87 Vektet kombinert 

NEDC-CO2-utslipp 

(oppgitt) 

gCO2/km OEM-erklæring OEM-erklæring (bare 

OVC-HEV) 
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88 Elektrisk rekkevidde i 

NEDC for OVC-HEV 

(oppgitt) 

km OEM-erklæring OEM-erklæring (bare 

OVC-HEV) 

89 KCO2-faktor for 

korrigering av 

ladingsbevarende 

kjøremodus 

(g/km)/(Wh/km) Nr. 2.3.2 i tillegg 2 til 

delvedlegg 8 til vedlegg 

XXI til forordning (EU) 

2017/1151 

Korreksjonskoeffisient 

for RCB-CO2-

masseutslipp for NOVC-

HEV og OVC-HEV 

90 Hybridkjøretøykonfigura

sjon (P0, P1, P2, P2 med 

planetgir, P3 eller 

P4)(***) 

—  Har kjøretøyet en 

elektrisk maskin som 

brukes til framdrift og 

generering av elektrisk 

energi i posisjon P0, P1, 

P2, P2 med planetgir, P3 

eller P4, eller en 

kombinasjon av disse? 

OEM-erklæring 

91 Største utgangseffekt for 

hver elektrisk maskin 

(P0, P1, P2, P2 

planetgir, P3 eller 

P4)(***) 

kW Nr. 3.3.1.1.1 i tillegg 3 

til vedlegg I til 

forordning (EU) 

2017/1151 

OEM-erklæring 

92 Største utgangsmoment 

for hver elektrisk maskin 

(P0, P1, P2, P2 

planetgir, P3 eller 

P4)(***) 

Nm  OEM-erklæring 

93 For hver elektrisk 

maskin, forholdet 

mellom den elektriske 

maskinens turtall og 

referanseturtallet (P0, 

P1, P2, P2 med 

planetgir, P3 eller 

P4)(***) 

—  OEM-erklæring 

94 Kapasitet hos framdrifts-

REESS 

Ah Nr. 3.3.2.3 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

OEM-erklæring 

95 Strøm fra framdrifts-

REESS 

A Tillegg 3 til delvedlegg 

8 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 

2017/1151 

20 Hz-tidsserieverdier 

brukt til prøvingen(e), 

resamplet til 1 Hz 

96 Teknologitype for 

framdrifts-REESS 

— Nr. 1.1.10 i tillegg 8a til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

OEM-erklæring 

97 Utgangsladetilstand for 

framdrifts-REESS 

%  OEM-erklæring 

98 Antall REESS-celler  Nr. 3.3.2.1 i tillegg 3 til 

vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

OEM-erklæring 
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99 Spenning i framdrifts-

REESS, 

nominell/tidsserie 

V Tillegg 3 til delvedlegg 

8 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 

2017/1151 

Nominelle verdier eller 

tidsserieverdier brukt til 

prøvingen (minst 20 Hz) 

100 Frirullingsfunksjon med 

motoren på tomgang 

— J/N Har kjøretøyet en 

funksjonen som gjør at 

motoren kan gå på 

tomgang mens kjøretøyet 

friruller, for å spare 

drivstoff? 

101 Frirullingsfunksjon med 

motoren avslått 

— J/N Har kjøretøyet en 

funksjon som gjør at 

motoren kan slå seg av 

mens kjøretøyet friruller, 

for å spare drivstoff? 

(***) P0: Den elektriske maskinen er koplet til motorens drivreim og har derfor motorturtallet som referansehastighet. 

P1: Den elektriske maskinen er koplet til motorens veivaksel og har derfor motorturtallet som referansehastighet. 

P2: Den elektriske maskinen er montert rett før kraftoverføringen (girkasse eller kontinuerlig variabel kraftoverføring 

[CVT]) og har derfor kraftoverføringens inngangshastighet som referansehastighet. 

P2 med planetgir: Den elektriske maskinen er koplet til et planetgir som ikke er koplet til forbrenningsmotoren eller 

sluttdrevsiden, her kalt planetgirsiden. I dette tilfellet er det oversetningsforholdet som skal oppgis, forholdet mellom den 

elektriske maskinens turtall og turtallet på planetgirsiden (referansehastigheten), som gjenspeiler den turtallsøkende/ 

turtallsreduserende virkningen av et reduksjonsgir. 

P3: Den elektriske maskinen er montert rett før sluttdrevet på en drivaksel og har derfor det inngående turtallet til 

sluttdrevet som referansehastighet (dette inkluderer elektriske maskiner montert på et planetgir på sluttdrevsiden). Et 

kjøretøy kan ha inntil to P3-maskiner, en til forakselen (P3a) og en til bakakselen (P3b). 

P4: Den elektriske maskinen er montert etter sluttdrevet og har derfor hjulturtallet som referansehastighet. Et kjøretøy 

kan ha inntil fire P4-motorer (en til hvert hjul, der P4a angir forhjulene og P4b bakhjulene). Ytterligere spesifikasjoner av 

disse inndataene skal gis i inndatamalen for korrelasjonsverktøyet.» 

d) I nr. 4.2.1.4.2 annet ledd skal nytt punktum lyde: 

«I tilfellet nevnt i bokstav d), dersom kjøremotstandskoeffisientene for kjøremotstandsmatrisefamlien er bestemt i 

samsvar med nr. 2.3.8.2.1 bokstav a), kan kjøremotstandskoeffisientene for enkeltkjøretøyet bestemmes i samsvar med 

formelen i nr. 4.2.1.5 annet ledd.» 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) får anvendelse fra 1. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2075 

av 29. november 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 8, 34, 37 og 38, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 2, 3 og 6 samt tolkning nr. 12, 19, 20 og 22 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell 

rapportering og tolkning 32 fra Den faste tolkningskomité(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) Den 29. mars 2018 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer i henvisninger i begreps-

rammen i IFRS-standardene. Formålet med endringene er å oppdatere eksisterende henvisninger i flere standarder og 

tolkninger til tidligere rammer med henvisninger til den reviderte begrepsrammen. 

3) Samrådet med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at endringene i internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 1 Presentasjon av finansregnskap, IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskaps-

messige estimater og feil, IAS 34 Delårsrapportering, IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede 

eiendeler og IAS 38 Immaterielle eiendeler, i internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2 Aksjebasert 

betaling, IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger og IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser, i tolkning  

nr. 12 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) Tjenesteutsettingsordninger, IFRIC 19 

Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapitalinstrumenter, IFRIC 20 Kostnader til fjerning av 

overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen og IFRIC 22 Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag og i 

tolkning 32 fra Den faste tolkningskomité (SIC) Immaterielle eiendeler — utgifter vedrørende nettsteder oppfyller 

kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1 Presentasjon av finansregnskap endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 6.12.2019, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2021/EØS/3/36 
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b) IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

c) IAS 34 Delårsrapportering endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

d) IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

e) IAS 38 Immaterielle eiendeler endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

f) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2 Aksjebasert betaling endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

g) IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

h) IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

i) Tolkning nr. 12 Tjenesteutsettingsordninger fra Den internasjonale komité for finansiell rapportering (IFRIC) endres som 

fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

j) IFRIC 19 Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapitalinstrumenter endres som fastsatt i vedlegget til 

denne forordningen. 

k) IFRIC-tolkning nr. 20 Kostnader til fjerning av overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen endres som fastsatt i vedlegget 

til denne forordningen. 

l) IFRIC-tolkning nr. 22 Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

m) Tolkning nr. 32 fra Den faste tolkningskomité (SIC) Immaterielle eiendeler — utgifter vedrørende nettsteder endres som 

fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2020 

eller senere. 

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. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene 

Endringer i IFRS-standarder 

Endringer i  

IFRS 2 Aksjebasert betaling 

Nr. 63E tilføyes. 

IKRAFTTREDELSE 

... 

63E Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018, endret fotnoten til definisjonen av et 

egenkapitalinstrument i tillegg A. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskap som omfatter perioder som 

begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre 

endringer gjennomført ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene. Med forbehold for over-

gangsbestemmelsene i nr. 53–59 i denne standarden, skal et foretak anvende endringen av IFRS 2 med tilbakevirkende 

kraft i samsvar med IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. Dersom et foretak 

fastslår at tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller 

innsats, skal det imidlertid anvende endringen av IFRS 2 med henvisning til nr. 23–28, 50–53 og 54F i IAS 8. 

I vedlegg A skal fotnoten til definisjonen av et egenkapitalinstrument lyde: 

* Begrepsrammen for finansiell rapportering utstedt i 2018 definerer en forpliktelse som en eksisterende plikt for foretaket til 

å overføre en økonomisk ressurs som følge av tidligere hendelser. 

Endring av  

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger 

I nr. 11 utgår fotnoten til «Rammen», og en fotnote til «Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap» tilføyes.  

Nr. 11 er ellers ikke endret, men er tatt med for å lette henvisningen. 

Innregningsvilkår 

11. For å kvalifisere til innregning som del av anvendelsen av overtakelsesmetoden må de identifiserbare anskaffede 

eiendelene og de overtatte forpliktelsene oppfylle definisjonene av eiendeler og forpliktelser i Ramme for utarbeiding og 

presentasjon av finansregnskap† på overtakelsestidspunktet. Som eksempel kan nevnes at utgifter som det overtakende 

foretaket forventer, men ikke er nødt til å pådra seg i framtiden for å iverksette sin plan om å tre ut av en aktivitet hos et 

overtatt foretak eller si opp eller omplassere ansatte i et overtatt foretak, ikke er forpliktelser på overtakelsestidspunktet. 

Det overtakende foretaket innregner derfor ikke disse utgiftene som del av anvendelsen av overtakelsesmetoden. Det 

overtakende foretaket innregner isteden disse utgiftene i sitt finansregnskap etter sammenslutningen i samsvar med andre 

IFRS-er. 

† I denne standarden pålegges overtakende foretak å anvende definisjonene av en eiendel og en forpliktelse samt den 

tilhørende veiledningen i IASCs «Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap» vedtatt av IASB i 2001 

istedenfor «Begrepsramme for finansiell rapportering» utstedt i 2018. 

Endringer i  

IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser 

Nr. 10 endres, fotnoten til nr. 10 utgår og nytt nr. 26A tilføyes. 

Bestanddeler av anskaffelseskost for lete- og evalueringseiendeler 

... 

10. Utgifter knyttet til utvikling av mineralressurser skal ikke innregnes som lete- og evalueringseiendeler. Begrepsramme for 

finansiell rapportering og IAS 38 Immaterielle eiendeler gir veiledning om innregning av eiendeler som oppstår av 

utvikling. 

...  
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IKRAFTTREDELSE 

... 

26A Nr. 10 ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Et foretak skal 

anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er 

tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre endringer gjennomført ved Endringer i henvisninger til 

begrepsrammen i IFRS-standardene. Et foretak skal anvende denne endringen av IFRS 6 med tilbakevirkende kraft i 

samsvar med IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. Dersom et foretak fastslår at 

tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, skal 

det imidlertid anvende endringen av IFRS 6 med henvisning til nr. 23–28, 50–53 og 54F i IAS 8. 

Endringer i  

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 

Nr. 7, 15, 19–20, 23–24, 28 og 89 endres, og nytt nr. 139S tilføyes. Fire fotnoter utgår – fotnotene til «nr. 25» i nr. 7, til annet 

punktum i nr. 15, til nr. 28 og til «Rammens» i nr. 89. 

DEFINISJONER 

7. Følgende begreper anvendes i denne standarden: 

... 

«Vesentlig». Utelatelser eller feilaktige opplysninger om poster anses som vesentlige dersom de hver for seg eller 

samlet kan påvirke økonomiske beslutninger som brukere treffer på grunnlag av finansregnskapet. Vesentlighet 

avhenger av utelatelsens eller den feilaktige opplysningens størrelse og art vurdert ut fra de rådende omsten-

digheter. Postens størrelse eller art, eller en kombinasjon av disse, kan være den avgjørende faktoren. 

Ved vurdering av hvorvidt en utelatelse eller feilaktig opplysning kan påvirke brukernes økonomiske beslutninger og 

dermed er vesentlig, må det tas hensyn til brukernes egenskaper. Brukere forutsettes å ha rimelig kjennskap til 

forretningsvirksomhet, økonomi og regnskapsførsel samt vilje til å studere opplysningene med rimelig grundighet. Derfor 

må vurderingen ta hensyn til hvordan brukere med slike egenskaper med rimelighet kan forventes å bli påvirket i sine 

økonomiske beslutninger. 

... 

Dekkende framstilling og samsvar med IFRS-er 

15. Finansregnskap skal gi en dekkende framstilling av foretakets finansielle stilling, finansielle inntjening og 

kontantstrømmer. En dekkende framstilling forutsetter en tro gjengivelse av virkningene av transaksjoner, andre 

hendelser og forhold i samsvar med definisjonene og innregningskriteriene for eiendeler, forpliktelser, inntekter og 

kostnader som fastsatt i Begrepsramme for finansiell rapportering (begrepsrammen). Anvendelsen av IFRS-er, om 

nødvendig med tilleggsopplysninger, forventes å føre til finansregnskap som gir en dekkende framstilling. 

... 

19. I de svært sjeldne tilfellene der ledelsen konkluderer med at samsvar med et krav i en IFRS ville gi en så 

misvisende framstilling at den ville være så villedende at den ville være i strid med finansregnskapets formål som 

fastsatt i Begrepsrammen, skal foretaket fravike dette kravet slik det er fastsatt i nr. 20, dersom de relevante 

rammereglene krever eller på annen måte ikke forbyr slik fravikelse. 

20. Når et foretak fraviker et krav i en IFRS i samsvar med nr. 19, skal foretaket opplyse om 

a) at ledelsen har konkludert med at finansregnskapet gir en dekkende framstilling av foretakets finansielle 

stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer,  
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b) at finansregnskapet er i samsvar med de relevante IFRS-ene, men at foretaket har valgt å fravike et bestemt 

krav for å oppnå en dekkende framstilling, 

c) tittelen på den IFRS som foretaket har fraveket, arten av fravikelsen, herunder hvilken regnskapsmessig 

behandling som ville følge av vedkommende IFRS, begrunnelsen for hvorfor denne behandlingen under de gitte 

omstendighetene ville være så misvisende at den ville være i strid med finansregnskapets formål som fastsatt i 

Begrepsrammen, samt hvilken regnskapsmessig behandling som er valgt, og 

d) for hver periode som presenteres, den finansielle virkningen av fravikelsen for hver post i finansregnskapet som 

ville blitt rapportert for å være i samsvar med kravet. 

... 

23. I de svært sjeldne tilfellene der ledelsen fastslår at oppfyllelsen av et krav i en IFRS ville gi en så misvisende 

framstilling at den ville være i strid med formålet med finansregnskap som fastsatt i Begrepsrammen, men der de 

relevante rammereglene forbyr at kravet fravikes, skal foretaket i størst mulig grad redusere de misvisende 

aspektene som forventes å oppstå ved overholdelse av kravet, ved å opplyse om 

a) navnet på den aktuelle IFRS, fravikelsens art og årsaken til at ledelsen har konkludert med at overholdelse av 

kravet under omstendighetene ville gi en så misvisende framstilling at den er i strid med formålet med 

finansregnskap som fastsatt i Begrepsrammen, og 

b) for hver periode som presenteres, hvilke justeringer av de enkelte poster i finansregnskapet som ledelsen mener 

er nødvendige for å oppnå en dekkende framstilling. 

24. I henhold til nr. 19-23 er en opplysning i strid med målsettingen med finansregnskap når den ikke gir en tro gjengivelse av 

de transaksjonene og andre hendelser og forhold som den enten påstås å representere eller med rimelighet kan forventes å 

representere, og derfor kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som tas av brukerne av finansregnskapet. Ved 

vurdering av hvorvidt overholdelse av et bestemt krav i en IFRS ville gi en så misvisende framstilling at den ville være i 

strid med formålet med finansregnskap som fastsatt i Begrepsrammen, skal ledelsen ta hensyn til 

a) hvorfor formålet med finansregnskapet ikke nås under de bestemte omstendighetene, og 

b) hvordan foretakets omstendigheter skiller seg fra omstendighetene til andre foretak som overholder kravet. Dersom 

andre foretak under lignende omstendigheter oppfyller kravet, forutsettes det, om ikke annet kan påvises, at foretakets 

overholdelse av kravet ikke ville gi en så misvisende framstilling at den ville være i strid med formålet med 

finansregnskap som fastsatt i Begrepsrammen. 

... 

Periodiseringsprinsipp 

... 

28. Når periodiseringsprinsippet anvendes, innregner foretaket poster som eiendeler, forpliktelser, egenkapital, inntekter og 

kostnader (finansregnskapets bestanddeler) når de overholder definisjonene og innregningskriteriene for disse bestand-

delene i Begrepsrammen. 

... 

Periodens resultat 

... 

89. Noen IFRS-er fastsetter tilfeller der et foretak innregner særlige poster utenfor resultatet i inneværende periode. IAS 8 

omhandler to slike tilfeller: korrigering av feil og virkningen av endringer i regnskapsprinsipper. Andre IFRS-er krever 

eller tillater at bestanddeler av andre inntekter og kostnader som overholder Begrepsrammens definisjon av inntekter eller 

kostnader, skal utelukkes fra resultatet (se nr. 7). 

...  
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IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

139S Nr. 7, 15, 19–20, 23–24, 28 og 89 ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, 

utstedt i 2018. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre endringer 

gjennomført ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene. Et foretak skal anvende endringene 

av IAS 1 med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater 

og feil. Dersom et foretak fastslår at tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig, eller at det vil innebære 

uforholdsmessige kostnader eller innsats, skal det imidlertid anvende endringene av IAS 1 med henvisning til nr. 23–28, 

50–53 og 54F i IAS 8. 

Endringer i  

IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil 

Nr. 6 og 11 b) endres. Fotnotene til «nr. 25» i nr. 6 og til nr. 11 b) utgår, og en ny fotnote til nr. 11 b) tilføyes. Overskriften over 

nr. 54 endres, og nye nr. 54F-54G tilføyes. 

DEFINISJONER 

... 

6. Ved vurdering av hvorvidt en utelatelse eller feilaktig opplysning kan påvirke brukernes økonomiske beslutninger og 

dermed er vesentlig, må det tas hensyn til brukernes egenskaper. Brukere forutsettes å ha rimelig kjennskap til 

forretningsvirksomhet, økonomi og regnskapsførsel samt vilje til å studere opplysningene med rimelig grundighet. Derfor 

må vurderingen ta hensyn til hvordan brukere med slike egenskaper med rimelighet kan forventes å bli påvirket i sine 

økonomiske beslutninger. 

... 

Valg og anvendelse av regnskapsprinsipper 

... 

11. Når ledelsen utøver skjønn som beskrevet i nr. 10, skal den henvise til og ta hensyn til anvendeligheten av følgende 

kilder i synkende rekkefølge: 

a) Krav i IFRS-er som omhandler lignende og tilknyttede spørsmål. 

b) Definisjoner, innregningskriterier og målingsprinsipper for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader i 

Begrepsramme for finansiell rapportering (Begrepsrammen). 

† Nr. 54G forklarer hvordan dette kravet endres for saldoer for reguleringskontoer (regulatory account balances). 

... 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

54F Nr. 6 og 11 b) ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Et foretak 

skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre endringer gjennomført ved Endringer i 

henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene. Et foretak skal anvende endringene i nr. 6 og 11 b) med 

tilbakevirkende kraft i samsvar med denne standarden. Dersom et foretak fastslår at tilbakevirkende anvendelse ikke er 

praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, skal det imidlertid anvende endringene 

av nr. 6 og 11 b) med henvisning til nr. 23–28 i denne standarden. Dersom tilbakevirkende anvendelse av noen endring i 

Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, 

skal foretaket, ved anvendelse av nr. 23-28 i denne standarden, lese alle henvisninger unntatt siste punktum i nr. 27 til 

«ikke praktisk mulig» som «innebærer uforholdsmessige kostnader eller innsats», og enhver henvisning til «praktisk 

mulig» som «mulig uten uforholdsmessige utgifter eller innsats».  
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54G Dersom et foretak ikke anvender IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, skal foretaket, ved anvendelse av nr. 11 b) på 

saldoer for reguleringskontoer (regulatory account balances), fortsette å vise til og ta hensyn til anvendeligheten av 

definisjoner, innregningskriterier og målingsprinsipper i Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap* i 

stedet for dem i Begrepsrammen. En saldo for reguleringskonto er saldoen for enhver kostnadskonto (eller inntektskonto) 

som ikke er innregnet som eiendel eller forpliktelse i samsvar med andre relevante IFRS-standarder, men som 

prisreguleringsmyndigheten inkluderer, eller forventes å inkludere, i prisen(e) som kan belastes kundene. En regulerings-

myndighet er et godkjent organ som i henhold til lov eller forskrift har fullmakt til å fastsette pris eller prisintervall som 

er bindende for et foretak. Reguleringsmyndigheten kan være et tredjepartsorgan eller en part knyttet til foretaket, 

herunder foretakets eget styre, dersom organet ved lov eller forskrift er pålagt å fastsette priser både av hensyn til 

kundene og for å sikre foretakets overordnede økonomiske levedyktighet. 

* Henvisningen gjelder IASCs Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap, som ble vedtatt av styret i 2001. 

Endringer i  

IAS 34 Delårsrapportering 

Nr. 31 og 33 endres, og nr. 58 tilføyes. Fotnoten til «(Rammen)» i nr. 31 utgår. 

Samme regnskapsprinsipper som for årsregnskapet 

... 

31. I henhold til Begrepsramme for finansiell rapportering (Begrepsrammen) er innregning prosessen med å fange opp, for 

inklusjon i balanseoppstillingen eller oppstillingen(e) av den finansielle inntjeningen, en post som overholder definisjonen 

av et av elementene i finansregnskapet. Definisjonene av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader er grunnleggende 

for innregning, ved avslutningen av periodene for årsregnskapet og delårsrapporteringen. 

... 

33. Et avgjørende kjennetegn ved inntekter og kostnader er at de tilknyttede inngående og utgående strømmene av eiendeler 

og forpliktelser allerede har funnet sted. Dersom slike inngående og utgående strømmer har funnet sted, innregnes de 

tilknyttede inntektene og kostnadene, og ellers innregnes de ikke. Begrepsrammen tillater ikke innregning av poster i 

balanseoppstillingen som ikke overholder definisjonen av eiendeler eller forpliktelser. 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

58. Nr. 31 og 33 ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Et foretak 

skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt dersom et foretak samtidig anvender også alle andre endringer gjennomført ved Endringer i 

henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene. Et foretak skal anvende endringene av IAS 34 med tilbakevirkende 

kraft i samsvar med IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. Dersom et foretak fastslår 

at tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, 

skal det imidlertid anvende endringene av IAS 34 med henvisning til 43–45 i denne standarden og til nr. 23–28, 50–53 og 

54F i IAS 8. 

Endringer i  

IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 

En fotnote tilføyes til definisjonen av en forpliktelse i nr. 10. 

* Definisjonen av en forpliktelse i denne standarden ble ikke revidert som følge av revisjonen av definisjonen av en 

forpliktelse i Begrepsramme for finansiell rapportering utstedt i 2018.  
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Endringer i  

IAS 38 Immaterielle eiendeler 

En fotnote tilføyes til definisjonen av en eiendel i nr. 8. 

* Definisjonen av en eiendel i denne standarden ble ikke revidert som følge av revisjonen av definisjonen av en eiendel i 

Begrepsramme for finansiell rapportering utstedt i 2018. 

IFRIC 12 Tjenesteutsettingsordninger 

Fotnoten til Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap under Henvisninger endres. 

* Henvisningen gjelder IASCs Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap, som ble vedtatt av styret i 2001 og 

trådte i kraft da tolkningen ble utarbeidet. 

IFRIC 19 Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapitalinstrumenter 

Fotnoten til Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap under Henvisninger endres. 

* Henvisningen gjelder IASCs Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap, som ble vedtatt av styret i 2001 og 

trådte i kraft da tolkningen ble utarbeidet. 

Endring av  

IFRIC 20 Kostnader til fjerning av overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen 

En fotnote tilføyes til Begrepsramme for finansiell rapportering under Henvisninger. 

* Henvisningen gjelder Begrepsramme for finansiell rapportering, som ble vedtatt av styret i 2010 og trådte i kraft da 

tolkningen ble utarbeidet. 

Endring av  

IFRIS 22 Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsvederlag 

En fotnote tilføyes til Begrepsramme for finansiell rapportering under Henvisninger. 

* Henvisningen gjelder Begrepsramme for finansiell rapportering, som ble vedtatt av styret i 2010 og trådte i kraft da 

tolkningen ble utarbeidet. 

Endringer i  

SIC-32 Immaterielle eiendeler — utgifter vedrørende nettsteder 

Nr. 5 endres, og fotnoten til Rammen i nr. 5 utgår. Et nytt nummer tilføyes på slutten av avsnittet under overskriften 

«Ikrafttredelse». 

PROBLEMSTILLING 

... 

5. Denne tolkningen kommer ikke til anvendelse på utgifter til innkjøp, utvikling og drift av nettstedets maskinvare  

(for eksempel webservere, testservere, produksjonsservere og internettforbindelser). Slike utgifter regnskapsføres i henhold 

til IAS 16. Når et foretak dessuten pådrar seg utgifter vedrørende en internett-tjenesteleverandør som er vert for foretakets 

nettsted, blir dessuten utgiftene innregnet som kostnad i henhold til IAS 1.88 og Begrepsrammen for finansiell rapportering 

når tjenestene mottas. 

... 
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IKRAFTTREDELSE 

... 

Nr. 5 ble endret ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Et foretak skal anvende 

denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt dersom et 

foretak samtidig anvender også alle andre endringer gjennomført ved Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-

standardene. Et foretak skal anvende endringen av IAS -32 med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8 Regnskaps-

prinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. Dersom et foretak fastslår at tilbakevirkende anvendelse ikke er 

praktisk mulig, eller at det vil innebære uforholdsmessige kostnader eller innsats, skal det imidlertid anvende endringen av SIC-

32 med henvisning til nr. 23–28, 50–53 og 54F i IAS 8. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2104 

av 29. november 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 1 og 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) Innenfor rammen av prosjektet Better Communication in Financial Reporting (bedre kommunikasjon om finansiell 

rapportering), som har som mål å forbedre måten finansielle opplysninger formidles på til brukerne av finansregnskap, 

kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) 31. oktober 2018 Definisjon av vesentlig (endringer i IAS 

1 og IAS 8) for å presisere definisjonen av «vesentlig» og gjøre det enklere for selskaper å gjøre vesentlighets-

vurderinger og forbedre relevansen av opplysningene i notene til finansregnskapet. 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen med at 

endringene i internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1 Presentasjon av finansregnskap og IAS 8 Regnskaps-

prinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Endringene i IAS 1 og IAS 8 medfører endringer i IAS 10 Hendelser etter rapporteringsperioden, IAS 34 Delårs-

rapportering og IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a) IAS 1 Presentasjon av finansregnskap endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

b) IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordningen. 

c) IAS 10 Hendelser etter rapporteringsperioden endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 10.12.2019, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2020 av  

12. juni 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2021/EØS/3/37 
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d) IAS 34 Delårsrapportering endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

e) IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2020 

eller senere. 

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. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  



Nr. 3/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

VEDLEGG 

Definisjon av vesentlig 

(Endringer i IAS 1 og IAS 8) 

Endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 

Nr. 7 endres for foretak som har vedtatt Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene fra 2018, og nytt  

nr. 139T tilføyes. 

DEFINISJONER 

7. ... 

Vesentlig: 

Opplysningene er vesentlige dersom utelatelser, feilaktige opplysninger eller tilsløring av opplysninger med 

rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger som primærbrukere av finansregnskap til allmenn bruk treffer på 

grunnlag av finansregnskapet, som inneholder finansielle opplysninger om et bestemt rapporterende foretak. 

Vesentlighet avhenger av opplysningenes art eller omfang, eller begge deler. Et foretak vurderer om opplysninger, det være 

seg alene eller i kombinasjon med andre opplysninger, er vesentlige innenfor rammen av dets finansregnskap som helhet. 

Opplysninger tilsløres dersom de oversendes på en måte som kan ha en lignende virkning for primærbrukere av 

finansregnskap som det å utelate eller feilaktig angi disse opplysningene. Følgende er eksempler på omstendigheter som 

kan føre til tilsløring av vesentlige opplysninger: 

a) Opplysninger om en vesentlig post, transaksjon eller annen hendelse gis i finansregnskapet, men språkbruken er vag 

eller uklar. 

b) Opplysninger om en vesentlig post, transaksjon eller annen hendelse er spredt utover hele finansregnskapet. 

c) Forskjellige poster, transaksjoner eller andre hendelser er uhensiktsmessig aggregert. 

d) Lignende poster, transaksjoner eller andre hendelser er uhensiktsmessig oppdelt. 

e) Finansregnskapets forståelighet er redusert som følge av at vesentlige opplysninger skjules av uvesentlige opplysninger 

i en grad som gjør at en primærbruker ikke er i stand til å avgjøre hvilke opplysninger som er vesentlige. 

Vurderingen av om opplysningene med rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger truffet av primærbrukerne av et 

bestemt rapporterende foretaks finansregnskap til allmenn bruk, krever at et foretak vurderer brukernes egenskaper, 

samtidig som det tas hensyn til foretakets egne omstendigheter. 

Mange eksisterende og potensielle investorer, långivere og andre kreditorer kan ikke kreve at rapporterende foretak 

framlegger opplysninger direkte til dem, og må basere seg på finansregnskap til allmenn bruk for mye av den finansielle 

informasjonen de trenger. Dermed er de de primærbrukerne som finansregnskap til allmenn bruk er rettet til. Finans-

regnskaper utarbeides for brukere som har rimelig kjennskap til forretningsvirksomhet og økonomisk virksomhet, og som 

gjennomgår og analyserer opplysningene omhyggelig. Noen ganger kan selv godt informerte og omhyggelige brukere måtte 

søke bistand fra en rådgiver for å forstå opplysninger om komplekse økonomiske fenomener. 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

139T Definisjon av vesentlig (endringer i IAS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018, medførte endringer i nr. 7 i IAS 1 og nr. 5 i 

IAS 8 og oppheving av nr. 6 i IAS 8. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.  
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Endringer i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil 

Nr. 5 endres for foretak som har vedtatt Endringer i henvisninger til begrepsrammen i IFRS-standardene, utstedt i 2018. Nr. 6 

utgår, og nytt nr. 54H tilføyes. 

DEFINISJONER 

5. ... 

Vesentlig er definert i nr. 7 i IAS 1 og anvendes i denne standarden med samme betydning. 

... 

6. [Utgår] 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

54H Definisjon av vesentlig (endringer i IAS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018, medførte endringer i nr. 7 i IAS 1 og nr. 5 i 

IAS 8 og oppheving av nr. 6 i IAS 8. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endringer i andre IFRS-standarder og -publikasjoner 

Endringer i IAS 10 Hendelser etter rapporteringsperioden 

Nr. 21 endres, og nr. 23C tilføyes. 

Hendelser etter rapporteringsperioden som det ikke tas hensyn til 

21. Dersom hendelser etter rapporteringsperioden som det ikke tas hensyn til, er vesentlige, kan utelatelse av 

opplysning om dette med rimelighet forventes å påvirke beslutninger som primærbrukere av finansregnskap til 

allmenn bruk treffer på grunnlag av finansregnskapet, som inneholder finansielle opplysninger om et bestemt 

rapporterende foretak. Derfor skal et foretak opplyse om følgende for hver vesentlige kategori av hendelse etter 

rapporteringsperioden som det ikke tas hensyn til: 

a) Hendelsens art. 

b) Et estimat av hendelsens finansielle virkning, eller en uttalelse om at det ikke kan foretas noe slikt estimat. 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

23C Nr. 21 er endret ved Definisjon av vesentlig (endringer i IFRS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018. Et foretak skal anvende 

disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 

dette. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender endringene i definisjonen av vesentlig i nr. 7 i IAS 1 og 

nr. 5 og 6 i IAS 8.  



Nr. 3/470 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

Endringer i IAS 34 Delårsrapportering 

Nr. 24 endres, og nr. 58 tilføyes. 

Vesentlighet 

... 

24. IAS 1 definerer vesentlige opplysninger og krever at det gis separate opplysninger om vesentlige poster, herunder  

(for eksempel) avviklet virksomhet, og IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil krever 

at det gis opplysninger om endringer i regnskapsmessige estimater, feil og endringer i regnskapsprinsipper. De to 

standardene inneholder ikke kvantifisert veiledning med hensyn til vesentlighet. 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

58. Nr. 24 er endret ved Definisjon av vesentlig (endringer i IFRS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018. Et foretak skal anvende 

disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender endringene i definisjonen av vesentlig i nr. 7 i IAS 1 og nr. 5 og 

6 i IAS 8. 

Endringer i IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 

Nr. 75 endres, og nr. 104 tilføyes. 

Omstrukturering 

... 

75. Et ledelses- eller styrevedtak om omstrukturering som fattes før rapporteringsperiodens avslutning, fører ikke til noen 

underforstått plikt ved rapporteringsperiodens avslutning, med mindre foretaket forut for rapporteringsperiodens 

avslutning har 

a) begynt å gjennomføre omstruktureringsplanen, eller 

b) kunngjort hovedtrekkene ved omstruktureringsplanen overfor dem som vil bli berørt av den, på en tilstrekkelig 

spesifikk måte til at det oppstår en berettiget forventning hos disse om at foretaket vil gjennomføre omstruktureringen. 

Dersom et foretak først etter rapporteringsperiodens avslutning begynner å gjennomføre en omstruktureringsplan eller 

kunngjør hovedtrekkene ved planen for dem som berøres av den, kreves det opplysninger i henhold til IAS 10 

Hendelser etter rapporteringsperioden dersom omstruktureringen er vesentlig og det med rimelighet kan forventes at 

utelatelse av opplysninger vil kunne påvirke de økonomiske beslutningene som primærbrukerne av finansregnskap til 

allmenn bruk treffer på grunnlag av finansregnskap som inneholder finansiell informasjon om et bestemt rappor-

terende foretak 

... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

104. Nr. 75 er endret ved Definisjon av vesentlig (endringer i IFRS 1 og IAS 8), utstedt i oktober 2018. Et foretak skal 

anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket 

opplyse om dette. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender endringene i definisjonen av vesentlig i nr. 7 

i IAS 1 og nr. 5 og 6 i IAS 8. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/34 

av 15. januar 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 39 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7 og 9(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) Den 22. juli 2014 offentliggjorde Rådet for finansiell stabilitet rapporten «Reforming Major Interest Rate Benchmarks», 

som fastsatte anbefalinger for å styrke eksisterende referanseverdier og andre potensielle referansesatser som bygger på 

interbankmarkeder, og for å utvikle alternative nær risikofrie referanserenter. 

3) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011(3) ble det innført en felles ramme for å sikre nøyaktigheten 

og integriteten til indekser som brukes som referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller til 

å måle investeringsfonds resultater i Unionen. 

4) Den 26. september 2019 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) Interest Rate Benchmark Reform 

(endringer i IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7) for å håndtere konsekvensene for finansiell rapportering av referanserente-

reformen i perioden før en eksisterende referanserente erstattes med en alternativ referanserente. 

5) Endringene gir midlertidige og snevre unntak fra sikringsbokføringskravene i internasjonal regnskapsstandard (IAS) 39 

Finansielle instrumenter — innregning og måling og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 9 

Finansielle instrumenter, slik at foretak fortsatt kan oppfylle kravene, idet det antas at de eksisterende referanserentene 

ikke endres som følge av interbankrentereformen. 

6) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Group) konkluderer Kommisjonen med at endringene i  

IAS 39 Finansielle instrumenter — innregning og måling, IFRS 7 Finansielle instrumenter — opplysninger og IFRS 9 

Finansielle instrumenter oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

7) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 16.1.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om indekser som brukes som referanseverdier for finansielle instrumenter og 

finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning 

(EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1). 

2021/EØS/3/38 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Internasjonal regnskapsstandard (IAS) 39 Finansielle instrumenter — innregning og måling endres som fastsatt i vedlegget 

til denne forordningen. 

b) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 7 Finansielle instrumenter — opplysninger endres som fastsatt i 

vedlegget til denne forordningen. 

c) IFRS 9 Finansielle instrumenter endres som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2020 

eller senere. 

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 15. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Referanserentereform 

Endringer i IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7 

Endringer i IFRS 9 Finansielle instrumenter 

Nr. 6.8.1–6.8.12 og 7.1.8 tilføyes. Ny overskrift tilføyes før nr. 6.8.1. Nye underoverskrifter tilføyes før nr. 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 

6.8.7 og 6.8.9. Nr. 7.2.26 endres. 

Kapittel 6 Sikringsbokføring 

... 

6.8 MIDLERTIDIGE UNNTAK FRA ANVENDELSEN AV SPESIFIKKE SIKRINGSBOKFØRINGSKRAV 

6.8.1. Et foretak skal anvende nr. 6.8.4–6.8.12, nr. 7.1.8 og nr. 7.2.26 bokstav d) på alle sikringsforhold som direkte påvirkes 

av referanserentereformen. Disse numrene får anvendelse bare på slike sikringsforhold. Et sikringsforhold påvirkes 

direkte av referanserentereformen bare dersom reformen gir opphav til usikkerhet omkring 

a) den referanserenten (spesifisert som kontraktsregulert eller ikke) som er øremerket som en sikret risiko, og/eller 

b) forløpet for eller størrelsen på de referanserentebaserte kontantstrømmene for sikringsobjektet eller sikrings-

instrumentet. 

6.8.2. Ved anvendelsen av nr. 6.8.4–6.8.12 viser uttrykket referanserentereform til den markedsomfattende reformen av en 

referanserente, herunder erstatning av en referanserente med en alternativ referanserente, for eksempel den som følger 

av anbefalinger angitt i Rådet for finansiell stabilitets rapport «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» fra juli 

2014. (1) 

6.8.3. Nr. 6.8.4–6.8.12 gir unntak bare for kravene angitt i disse numrene. Et foretak skal fortsatt anvende alle andre 

sikringsbokføringskrav på sikringsforhold som påvirkes direkte av referanserentereformen. 

Kravet om høy sannsynlighet for kontantstrømsikringer 

6.8.4. For å fastslå hvorvidt en forventet transaksjon (eller en bestanddel av denne) er svært sannsynlig i samsvar med 

nr. 6.3.3, skal et foretak anta at referanserenten som de sikrede kontantstrømmene (spesifisert som kontraktsregulert 

eller ikke) er basert på, ikke endres som følge av referanserentereformen. 

Omklassifisering av akkumulert beløp i kontantstrømsikringsreserven 

6.8.5. Ved anvendelsen av kravet i nr. 6.5.12 skal et foretak for å fastslå hvorvidt de sikrede framtidige kontantstrømmene 

forventes å finne sted, anta at referanserenten som de sikrede kontantstrømmene (spesifisert som kontraktsregulert eller 

ikke) er basert på, ikke endres som følge av referanserentereformen. 

Vurdering av det økonomiske forholdet mellom sikringsobjektet og sikringsinstrumentet 

6.8.6. Ved anvendelsen av nr. 6.4.1 bokstav c) i) og B6.4.4–B6.4.6 skal et foretak anta at referanserenten som de sikrede 

kontantstrømmene (spesifisert som kontraktsregulert eller ikke) er basert på, eller referanserenten som sikrings-

instrumentets kontantstrømmer er basert på, ikke endres som følge av referanserentereformen.  

  

(1) Rapporten «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» er tilgjengelig på http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf. 
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Øremerking av en bestanddel av en post som et sikringsobjekt 

6.8.7. Med mindre nr. 6.8.8 får anvendelse, skal et foretak for sikring av en referansebestanddel av en renterisiko som ikke er 

spesifisert som kontraktfestet, anvende kravet i nr. 6.3.7 bokstav a) og B6.3.8 — om at risikobestanddelen skal kunne 

identifiseres for seg — bare ved innledningen av sikringsforholdet. 

6.8.8. Når et foretak i samsvar med sin sikringsdokumentasjon ofte fornyer (dvs. bringer til opphør og starter på nytt) et 

sikringsforhold fordi både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet endres ofte (dvs. at foretaket benytter en dynamisk 

prosess der både sikringsobjektene og sikringsinstrumentene som brukes til å håndtere eksponeringen, ikke forblir 

uforandret lenge), skal foretaket anvende kravet i nr. 6.3.7 bokstav a) og B6.3.8 — om at risikokomponenten kan 

identifiseres for seg — bare når det innledningsvis øremerker et sikringsobjekt i sikringsforholdet. Et sikringsobjekt 

som er blitt vurdert ved sin opprinnelige øremerking i sikringsforholdet, enten dette var ved sikringens inngåelse eller 

senere, vurderes ikke på nytt ved en senere endring av øremerking i samme sikringsforhold. 

Opphør av anvendelse 

6.8.9. Et foretak skal fremadrettet opphøre å anvende nr. 6.8.4 på et sikringsobjekt ved det tidligste av følgende: 

a) Når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, ikke lenger foreligger med hensyn til forløp 

eller størrelse for sikringsobjektets referanserentebaserte kontantstrømmer. 

b) Når sikringsforholdet som sikringsobjektet er en del av, bringes til opphør. 

6.8.10. Et foretak skal fremadrettet opphøre å anvende nr. 6.8.5 ved det tidligste av følgende: 

a) Når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, ikke lenger foreligger med hensyn til forløp 

eller størrelse på sikringsobjektets referanserentebaserte framtidige kontantstrømmer. 

b) Når hele det beløpet som er akkumulert i kontantstrømmens sikringsreserve med hensyn til det opphørte 

sikringsforholdet, er omklassifisert til resultatet. 

6.8.11. Et foretak skal fremadrettet opphøre å anvende nr. 6.8.6 

a) på et sikringsobjekt når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, ikke lenger foreligger med 

hensyn til sikret risiko eller forløp eller størrelse for sikringsobjektets referanserentebaserte kontantstrømmer, og 

b) på et sikringsinstrument når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, ikke lenger foreligger 

med hensyn til forløp eller størrelse for sikringsinstrumentets referanserentebaserte kontantstrømmer. 

Dersom sikringsforholdet som sikringsobjektet og sikringsinstrumentet er del av, bringes til opphør tidligere enn datoen 

angitt i nr. 6.8.11 bokstav a) eller datoen angitt i nr. 6.8.11 bokstav b), skal foretaket fremadrettet opphøre å anvende 

nr. 6.8.6 på dette sikringsforholdet på sikringsforholdets opphørsdato. 

6.8.12. Når en gruppe av objekter øremerkes som sikringsobjekt eller en kombinasjon av sikringsinstrumenter som sikrings-

instrument, skal et foretak fremadrettet opphøre å anvende nr. 6.8.4–6.8.6 på et enkeltobjekt eller ett enkelt finansielt 

instrument i samsvar med nr. 6.8.9, 6.8.10 eller 6.8.11, etter relevans, når den usikkerheten som oppstår som følge av 

referanserentereformen, ikke lenger foreligger med hensyn til den sikrede risikoen og/eller forløp eller størrelse for 

objektets eller det finansielle instrumentets referanserentebaserte kontantstrømmer. 

Kapittel 7 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

7.1 IKRAFTTREDELSE 

...  



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/475 

 

 

7.1.8. Referanserentereformen, som endret IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7, utstedt i september 2019, tilføyde avsnitt 6.8 og endret 

nr. 7.2.26. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2020 

eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

7.2 OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

Overgangsbestemmelser for sikringsbokføring (kapittel 6) 

... 

7.2.26. Som unntak fra fremadrettet anvendelse av sikringsbokføringskravene i denne standard 

... 

d) skal et foretak anvende kravene i avsnitt 6.8 tilbakevirkende. Denne tilbakevirkende anvendelsen gjelder bare for 

sikringsforhold som forelå ved begynnelsen av rapporteringsperioden da et foretak først anvender disse kravene 

eller ble øremerket etter dette, og på det akkumulerte beløpet i kontantstrømmens sikringsreserve som forelå ved 

begynnelsen av rapporteringsperioden da et foretak først anvender disse kravene. 

Endringer i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling 

Nye nr. 102A–102N og nr. 108G tilføyes. Ny overskrift tilføyes før nr. 102A. Nye underoverskrifter tilføyes før nr. 102D, 

102E, 102F, 102H og 102J. 

SIKRING 

... 

Midlertidige unntak fra anvendelsen av spesifikke sikringsbokføringskrav 

102A Et foretak skal anvende nr. 102D–102N og 108G på alle sikringsforhold som direkte påvirkes av referanserente-

reformen. Disse numrene får anvendelse bare på slike sikringsforhold. Et sikringsforhold påvirkes direkte av referanse-

rentereformen bare dersom reformen gir opphav til usikkerhet omkring 

a) den referanserenten (spesifisert som kontraktsregulert eller ikke) som er øremerket som en sikret risiko, og/eller 

b) forløpet for eller størrelsen på de referanserentebaserte kontantstrømmene for sikringsobjektet eller sikrings-

instrumentet. 

102B Ved anvendelsen av nr. 102D–102N viser uttrykket referanserentereform til den markedsomfattende reformen av en 

referanserente, herunder erstatning av en referanserente med en alternativ referanserente, for eksempel den som følger 

av anbefalinger angitt i Rådet for finansiell stabilitets rapport «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» fra  

juli 2014. (2) 

102C Nr. 102D–102N gir unntak bare for kravene angitt i disse numrene. Et foretak skal fortsatt anvende alle andre 

sikringsbokføringskrav på sikringsforhold som påvirkes direkte av referanserentereformen. 

Kravet om høy sannsynlighet for kontantstrømsikringer 

102D Ved anvendelsen av kravet i nr. 88 bokstav c) skal et foretak anta at referanserenten som de sikrede kontantstrømmene 

(spesifisert som kontraktsregulert eller ikke) er basert på, ikke endres som følge av referanserentereformen. 

Omklassifisering av samlede gevinster eller tap innregnet i andre inntekter og kostnader,  

  

(2) Rapporten «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» er tilgjengelig på http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf. 
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102E Ved anvendelsen av kravet i nr. 101 bokstav c) skal et foretak for å fastslå hvorvidt den forventede transaksjonen ikke 

lenger forventes å finne sted, anta at referanserenten som de sikrede kontantstrømmene (spesifisert som kontrakts-

regulert eller ikke) er basert på, ikke endres som følge av referanserentereformen. 

Vurdering av effektivitet 

102F Ved anvendelsen av nr. 88 bokstav b) i) og AG105 bokstav a) skal et foretak anta at referanserenten som de sikrede 

kontantstrømmene (spesifisert som kontraktsregulert eller ikke) er basert på, eller referanserenten som sikrings-

instrumentets kontantstrømmer er basert på, ikke endres som følge av referanserentereformen. 

102G Ved anvendelsen av kravet i nr. 88 bokstav e) kreves det ikke at et foretak bringer et sikringsforhold til opphør fordi de 

faktiske resultatene ikke oppfyller kravene i AG105 bokstav b). For å unngå tvil skal et foretak anvende de andre 

vilkårene i nr. 88, herunder fremadrettet vurdering av hvorvidt sikringsforholdet må bringes til opphør. 

Øremerking av finansielle poster som sikringsobjekter 

102H Med mindre nr. 102I får anvendelse, skal et foretak for sikring av en referansebestanddel av en renterisiko som ikke er 

spesifisert som kontraktfestet, anvende kravet i nr. 81 og AG99F — om at den øremerkede bestanddelen skal kunne 

identifiseres for seg — bare ved innledningen av sikringsforholdet. 

102I Når et foretak i samsvar med sin sikringsdokumentasjon ofte fornyer (dvs. bringer til opphør og starter på nytt) et 

sikringsforhold fordi både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet endres ofte (dvs. at foretaket benytter en dynamisk 

prosess der både sikringsobjektene og sikringsinstrumentene som brukes til å håndtere eksponeringen, ikke forblir 

uforandret lenge), skal foretaket anvende kravet i nr. 81 og AG99F — om at den øremerkede bestanddelen kan 

identifiseres for seg — bare når det innledningsvis øremerker et sikringsobjekt i sikringsforholdet. Et sikringsobjekt 

som er blitt vurdert ved sin opprinnelige øremerking i sikringsforholdet, enten dette var ved sikringens inngåelse eller 

senere, vurderes ikke på nytt ved en senere endring av øremerking i samme sikringsforhold. 

Opphør av anvendelse 

102J Et foretak skal fremadrettet opphøre å anvende nr. 102D på et sikringsobjekt ved det tidligste av følgende: 

a) Når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, ikke lenger foreligger med hensyn til forløp 

eller størrelse for sikringsobjektets referanserentebaserte kontantstrømmer. 

b) Når sikringsforholdet som sikringsobjektet er en del av, bringes til opphør. 

102K Et foretak skal fremadrettet opphøre å anvende nr. 102E ved det tidligste av følgende: 

a) Når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, ikke lenger foreligger med hensyn til forløp 

eller størrelse på sikringsobjektets referanserentebaserte framtidige kontantstrømmer. 

b) Når hele den akkumulerte gevinsten eller det akkumulerte tapet som er innregnet i andre inntekter og kostnader 

med hensyn til det opphørte sikringsforholdet, er omklassifisert til resultatet. 

102L Et foretak skal fremadrettet opphøre å anvende nr. 102F 

a) på et sikringsobjekt når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, ikke lenger foreligger med 

hensyn til sikret risiko eller forløp eller størrelse for sikringsobjektets referanserentebaserte kontantstrømmer, og 

b) på et sikringsinstrument når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, ikke lenger foreligger 

med hensyn til forløp eller størrelse for sikringsinstrumentets referanserentebaserte kontantstrømmer.  
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Dersom sikringsforholdet som sikringsobjektet og sikringsinstrumentet er del av, bringes til opphør tidligere enn datoen 

angitt i nr. 102L bokstav a) eller datoen angitt i nr. 102L bokstav b), skal foretaket fremadrettet opphøre å anvende 

nr. 102F på dette sikringsforholdet på sikringsforholdets opphørsdato. 

102M Et foretak skal fremadrettet opphøre å anvende nr. 102G på et sikringsforhold ved det tidligste av følgende: 

a) Når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, ikke lenger foreligger med hensyn til den 

sikrede risikoen og forløp eller størrelse for sikringsobjektets referanserentebaserte kontantstrømmer eller for 

sikringsinstrumentet. 

b) Når sikringsforholdet som unntaket får anvendelse på, bringes til opphør. 

102N Når en gruppe av objekter øremerkes som sikringsobjekt eller en kombinasjon av sikringsinstrumenter som sikrings-

instrument, skal et foretak fremadrettet opphøre å anvende nr. 102D–102G på et enkeltobjekt eller ett enkelt finansielt 

instrument i samsvar med nr. 102J, 102L eller 102M, etter relevans, når den usikkerheten som oppstår som følge av 

referanserentereformen, ikke lenger foreligger med hensyn til den sikrede risikoen og/eller forløp eller størrelse for 

objektets eller det finansielle instrumentets referanserentebaserte kontantstrømmer. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

108G Referanserentereformen, som endret IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7, utstedt i september 2019, tilføyde nr. 102A–102N. Et 

foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket 

opplyse om dette. Et foretak skal anvende disse endringene tilbakevirkende på sikringsforhold som forelå ved 

begynnelsen av rapporteringsperioden da et foretak først anvender disse endringene eller ble øremerket etter dette, og 

på gevinsten eller tapet som er innregnet i andre inntekter og kostnader ved begynnelsen av rapporteringsperioden da et 

foretak først anvender disse endringene. 

Endringer i IFRS 7 Finansielle instrumenter — opplysninger 

Nr. 24H og 44DE–44DF tilføyes, og en underoverskrift tilføyes før nr. 24H. 

SIKRINGSBOKFØRING 

... 

Usikkerhet som følge av referanserentereform 

24H For sikringsforhold som et foretak anvender unntakene angitt i nr. 6.8.4–6.8.12 i IFRS 9 eller nr. 102D–102N i IAS 39 

på, skal et foretak opplyse om følgende: 

a) De vesentlige referanserentene som foretakets sikringsforhold eksponeres for. 

b) Omfanget av risikoeksponeringen som foretaket forvalter, og som er direkte påvirket av referanserentereformen. 

c) Hvordan foretaket håndterer prosessen med overgang til alternative referanserenter. 

d) En beskrivelse av vesentlige antakelser eller vurderinger som foretaket har gjort ved anvendelsen av disse numrene 

(for eksempel antakelser eller vurderinger om når usikkerheten som oppstår som følge av referanserentereformen, 

ikke lenger foreligger med hensyn til forløpet for og størrelsen på de referanserentebaserte kontantstrømmene. 

e) Det nominelle beløpet for sikringsinstrumentene i disse sikringsforholdene. 
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IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

44DE Referanserentereformen, som endret IFRS 9, IAS 39 og IFRS 7, utstedt i september 2019, tilføyde nr. 24H og 44DF. Et 

foretak skal anvende disse endringene når det anvender endringene i IFRS 9 og IAS 39. 

44DF I rapporteringsperioden da et foretak først anvender Interest Rate Benchmark Reform, utstedt i september 2019, kreves 

det ikke at foretaket presenterer de kvantitative opplysningene som kreves i nr. 28 bokstav f) i IAS 8 Regnskaps-

prinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/714 

av 28. mai 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til bruk av elektronisk dokumentasjon ved 

gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet og anvendelsesperioden for midlertidige tiltak(*) 

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 menneskers og 

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

medlemsstats kontrollsystem. 

2) For å håndtere de særlige omstendighetene på grunn av den pågående krisen knyttet til koronavirussykdom (covid-19) 

tillater Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466(2) at medlemsstatene anvender midlertidige tiltak i 

forbindelse med offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. Nevnte gjennomføringsforordning tillater at offentlig 

kontroll og annen offentlig virksomhet med hensyn til offisielle sertifikater og offisielle attester gjennomføres med en 

elektronisk kopi av disse sertifikatene eller attestene, på visse vilkår. 

3) For å sikre velfungerende handel bør det tydeliggjøres at offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet kan 

gjennomføres med en kopi av originalsertifikatene eller -attestene som er framskaffet med visse elektroniske midler. Det 

bør dessuten tydeliggjøres at plikten til å framlegge originaleksemplaret av disse dokumentene så snart det er teknisk 

mulig, ikke gjelder når den offentlige kontrollen og annen offentlig virksomhet gjennomføres på grunnlag av 

elektroniske data som er produsert og oversendt i TRACES (Trade Control and Expert System). 

4) Noen medlemsstater har underrettet Kommisjonen og de andre medlemsstatene om at de alvorlige uregelmessighetene i 

deres kontrollsystemer på grunn av krisen knyttet til covid-19 og vanskelighetene med å gjennomføre offentlig kontroll 

og annen offentlig virksomhet vil vare lenger enn til 1. juni 2020. For å håndtere disse alvorlige uregelmessighetene og 

lette planleggingen og gjennomføringen av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet under krisen knyttet til 

covid-19 bør anvendelsesperioden for gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 forlenges til 1. august 2020. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 29.5.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2020 av 18. juni 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) 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) (EUT L 98 av 31.3.2020, s. 30). 

2021/EØS/3/39 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

1. Offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet med offisielle sertifikater og offisielle attester kan unntaksvis 

gjennomføres 

a) med en kopi av originaleksemplaret av slike sertifikater eller attester, 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, eller 

b) med elektroniske data fra slike sertifikater eller attester, dersom disse dataene er produsert og oversendt av 

vedkommende myndighet i TRACES. 

2. Når vedkommende myndighet gjennomfører offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som nevnt i nr. 1 i denne 

artikkelen, 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.» 

2) I artikkel 6 skal annet ledd lyde: 

«Den får anvendelse til 1. august 2020.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 2. juni 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 28. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/666 

av 18. mai 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 med hensyn til fornyelse av utpekingen av 

samt tilsynet med og overvåkingen av meldte organer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr(1), særlig artikkel 11 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr(2), særlig artikkel 16 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013(3) fastsettes det en felles fortolkning av de viktigste 

elementene i kriteriene for utpeking av meldte organer fastsatt i direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF. 

2) Covid-19-pandemien og folkehelsekrisen som den har medført, utgjør en hittil usett utfordring for medlemsstatene og 

andre aktører som er virksomme på området medisinsk utstyr. Folkehelsekrisen har ført til ekstraordinære omsten-

digheter som har betydelige konsekvenser for forskjellige områder som omfattes av Unionens rammeregler for 

medisinsk utstyr, f.eks. utpekingen av meldte organer og deres arbeid samt tilgjengeligheten av livsviktig medisinsk 

utstyr i Unionen. 

3) Som en følge av covid-19-pandemien ble europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561(4) vedtatt med det formål 

å utsette anvendelsen av de bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745(5) som skulle ha fått 

anvendelse fra 26. mai 2020, herunder bestemmelsen om oppheving av direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF, med et år. 

4) Som en følge av dette kan meldte organer som er utpekt i henhold til disse direktivene, sertifisere medisinsk utstyr i 

ytterligere ett år fram til 25. mai 2021. For et betydelig antall av disse meldte organene vil utpekingen imidlertid utløpe 

mellom 26. mai 2020 og 25. mai 2021. Uten gyldig utpeking vil disse meldte organene ikke lenger kunne utstede 

sertifikater og sikre at de fortsatt er gyldige, noe som er et nødvendig krav for at det medisinske utstyret på lovlig vis 

kan bringes i omsetning eller tas i bruk. 

5) For å unngå mangel på livsviktig medisinsk utstyr er det derfor avgjørende at meldte organer som er blitt utpekt i 

henhold til direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF, kan fortsette å ivareta sine oppgaver fram til de nye rammereglene for 

medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 får anvendelse. 

6) Ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 fastsettes saksbehandlingsregler og forpliktelser i forbindelse med 

fornyelse av utpekingen av meldte organer som utpekende myndigheter i medlemsstatene skal overholde i henhold til 

direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 19.5.2020, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2020 av 18. juni 2020 

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

(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

(2) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 av 24. september 2013 om utpeking av og tilsyn med meldte organer i 

henhold til rådsdirektiv 90/385/EØF om aktivt implanterbart medisinsk utstyr og rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr (EUT L 253 

av 25.9.2013, s. 8). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561 av 23. april 2020 om endring av forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr med 

hensyn til datoene for anvendelse av visse av forordningens bestemmelser (EUT L 130 av 24.4.2020, s. 18). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning 

(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1). 

2021/EØS/3/40 
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7) De ekstraordinære omstendighetene som har oppstått som følge av covid-19-pandemien, har betydelige konsekvenser 

for arbeidet til meldte organer, medlemsstater og Kommisjonen når det gjelder framgangsmåten for å fornye en 

utpeking. Reiserestriksjoner og folkehelsetiltak, f.eks. krav om å holde fysisk avstand til andre, som medlemsstatene har 

iverksatt, samt det økte behovet for ressurser for å bekjempe covid-19-pandemien og folkehelsekrisen som den har 

medført, hindrer relevante aktører i å gjennomføre utpekingsprosessen i samsvar med saksbehandlingsreglene og 

forpliktelsene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013. Utsettelsen av anvendelsen av forordning (EU) 

2017/745 og utsettelsen av opphevingen av direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF gjør det nødvendig å fornye utpekinger 

av meldte organer som ellers ville ha utløpt før de nye rammereglene for medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 

2017/745 får anvendelse. Slike fornyelser av utpekinger må vedtas under stort tidspress. Dette tidspresset kunne ikke 

med rimelighet forutses da gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 ble vedtatt. 

8) De hittil usette utfordringene som covid-19-pandemien har skapt, det komplekse arbeidet med å fornye utpekingen av 

meldte organer samt behovet for å hindre en mulig mangel på livsviktig medisinsk utstyr i Unionen gjør at gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 920/2013 bør endres når det gjelder fornyelse av utpekingen av meldte organer. Dette bør i 

forbindelse med covid-19-pandemien og folkehelsekrisen som den har medført, gjøre det mulig for utpekende 

myndigheter å avvike fra framgangsmåtene fastsatt i artikkel 3 i nevnte forordning for å sikre at en utpeking kan fornyes 

raskt og smidig før den utløper. 

9) For å sikre pasienters sikkerhet og helse bør disse unntakstiltakene begrenses til å omfatte fornyelse av utpekinger av 

meldte organer som allerede er gitt, og der utpekingsprosessen er blitt gjennomført på et tidligere tidspunkt, herunder en 

fullstendig vurdering av det meldte organet og de tilhørende tilsyns- og overvåkingsaktivitetene. Fornyelser av 

utpekinger bør være midlertidige og bør vedtas før gyldighetsperioden for den tidligere utpekingen utløper. De bør 

opphøre å gjelde automatisk senest på datoen for oppheving av direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF. Når det besluttes å 

fornye en utpeking, bør den utpekende myndigheten foreta en vurdering av det meldte organet for å kontrollere at 

organet fortsatt har kompetanse og evne til å utføre de oppgavene som det er blitt utpekt til. Vurderingen bør omfatte en 

gjennomgåelse av dokumenter og aktiviteter som er knyttet til det meldte organet, og som gjør det mulig for den 

utpekende myndigheten å kontrollere kriteriene for utpeking som fastsatt i direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF og i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013. 

10) De ekstraordinære omstendighetene som har oppstått som følge av covid-19-pandemien, påvirker også tilsyns- og 

overvåkingsaktiviteter som gjelder meldte organer. Disse omstendighetene kan i en viss periode særlig hindre den 

utpekende myndigheten i en medlemsstat i å gjennomføre tilsynsvurderinger på stedet eller revisjoner under oppsyn. For 

å sikre et minstenivå av kontroll med og overvåking av meldte organer bør utpekende myndigheter i nevnte periode 

fortsette å treffe tiltak for å sikre et tilstrekkelig nivå av tilsyn som det fortsatt er mulig å gjennomføre under disse 

omstendighetene, samt vurdere et egnet antall av det meldte organets gjennomgåelser av produsentens kliniske 

vurderinger og et egnet antall gjennomgåelser av dokumenter. Utpekende myndigheter bør undersøke endringer i de 

organisatoriske og generelle kravene fastsatt i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 som har 

inntruffet siden den siste vurderingen på stedet, og aktivitetene som det meldte organet deretter har gjennomført 

innenfor rammen av utpekingen. 

11) For å sikre åpenhet og øke den gjensidige tilliten bør det også kreves at utpekende myndigheter underretter Kommisjonen 

og hverandre, ved hjelp av informasjonssystemet «New Approach Notified and Designated Organisations» (NANDO), om 

enhver beslutning om fornyelse av en utpeking av et meldt organ som er blitt gjennomført uten bruk av framgangs-

måtene fastsatt i artikkel 3 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013. Disse underretningene bør inneholde en 

begrunnelse for beslutningene om fornyelse som en utpekende myndighet har truffet. Kommisjonen bør kunne kreve at 

en utpekende myndighet formidler resultatene av vurderingen som ligger til grunn for beslutningen om å fornye 

utpekingen av et meldt organ samt resultatene av tilknyttede tilsyns- og overvåkingsaktiviteter, herunder de som nevnt i 

artikkel 5 i nevnte gjennomføringsforordning. Dersom det er tvil om det meldte organets kompetanse, bør Kommisjonen 

ha mulighet til å undersøke det enkelte tilfellet. 

12) I samsvar med direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF er beslutninger om utpeking av meldte organer medlemsstatenes 

ansvar. Dette ansvaret omfatter også beslutninger om fornyelse av en utpeking, herunder beslutninger som en med-

lemsstat kan treffe i samsvar med denne gjennomføringsforordningen.  
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13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for medisinsk utstyr nedsatt ved artikkel 

6 nr. 2 i direktiv 90/385/EØF. 

15) I lys av det tvingende behovet for å håndtere folkehelsekrisen forbundet med covid-19-pandemien bør denne gjennom-

føringsforordningen på grunn av sakens hastende karakter tre i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 skal nytt nr. 6 lyde: 

«6. Som unntak fra nr. 2 kan den utpekende myndigheten i en medlemsstat i tidsrommet fra 19. mai 2020 til 25. mai 2021 

under de ekstraordinære omstendighetene som har oppstått som følge av covid-19-pandemien og vedtakelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561(*) som utsetter anvendelsen av visse bestemmelser i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/745(**), beslutte å fornye en utpeking som meldt organ uten å benytte framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 3. 

For å treffe beslutning om fornyelse av en utpeking som meldt organ i samsvar med første ledd skal den utpekende 

myndigheten foreta en vurdering for å kontrollere at det meldte organet fortsatt har kompetanse og evne til å utføre de 

oppgavene det er blitt utpekt til. 

Beslutningen om fornyelse av en utpeking som meldt organ i samsvar med dette nummeret skal treffes før gyldighets-

perioden til den tidligere utpekingen utløper, og skal opphøre å gjelde automatisk senest 26. mai 2021. 

Den utpekende myndigheten skal underrette Kommisjonen om sin beslutning om fornyelse av en utpeking som meldt organ 

i samsvar med dette nummeret, sammen med en utførlig begrunnelse for beslutningen, ved hjelp av informasjonssystemet 

«New Approach Notified and Designated Organisations». 

Kommisjonen kan kreve at en utpekende myndighet formidler resultatene av vurderingen som ligger til grunn for 

beslutningen om fornyelse av en utpeking som meldt organ i samsvar med dette nummeret samt resultatene av tilknyttede 

tilsyns- og overvåkingsaktiviteter, herunder de som er nevnt i artikkel 5. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561 av 23. april 2020 om endring av forordning (EU) 2017/745 om 

medisinsk utstyr med hensyn til datoene for anvendelse av visse av forordningens bestemmelser (EUT L 130 av 

24.4.2020, s. 18). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 

2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1).» 

2) I artikkel 5 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Som unntak fra første og annet ledd og under de ekstraordinære omstendighetene knyttet til covid-19-pandemien som 

midlertidig hindrer den utpekende myndigheten i en medlemsstat i å gjennomføre tilsynsvurderinger på stedet eller 

revisjoner under oppsyn, skal myndigheten treffe ethvert tiltak for å sikre et tilstrekkelig nivå av tilsyn som det fortsatt er 

mulig å gjennomføre under disse omstendighetene, samt vurdere et passende antall av det meldte organets gjennomgåelser 

av produsentens tekniske dokumentasjon, herunder kliniske vurderinger. Nevnte utpekende myndighet skal undersøke 

endringer i de organisatoriske og generelle kravene fastsatt i vedlegg II som har skjedd siden den siste vurderingen på 

stedet, og aktivitetene som det meldte organet deretter har gjennomført.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2020/561 

av 23. april 2020 

om endring av forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr med hensyn til datoene for anvendelse av 

visse av forordningens bestemmelser(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter samråd med Den europeiske økonomiske og sosiale komité, 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745(2) fastsettes det nye rammeregler for å sikre at det indre 

markedet for medisinsk utstyr som omfattes av nevnte forordning, fungerer på en tilfredsstillende måte, ved at det tas 

utgangspunkt i et høyt nivå for vern av pasienters og brukeres helse, og idet det tas hensyn til de små og mellomstore 

bedriftene som driver virksomhet i denne sektoren. Samtidig er det i forordning (EU) 2017/745 fastsatt høye kvalitets- 

og sikkerhetsstandarder for medisinsk utstyr for å kunne løse felles problemer knyttet til sikkerheten til slikt utstyr. 

Forordning (EU) 2017/745 styrker dessuten i betydelig grad sentrale deler av den eksisterende reguleringsmulighetene i 

rådsdirektiv 90/385/EØF(3) og 93/42/EØF(4), f.eks. når det gjelder tilsyn med meldte organer, framgangsmåter for 

samsvarsvurdering, kliniske utprøvinger og klinisk evaluering, sikkerhetsovervåking og markedstilsyn, samtidig som det 

for å forbedre helsen og sikkerheten innføres bestemmelser som sikrer åpenhet og sporbarhet i forbindelse med 

medisinsk utstyr. 

2) Covid-19-utbruddet og folkehelsekrisen som det har medført, utgjør en hittil usett utfordring for medlemsstatene og en 

enorm byrde for nasjonale myndigheter, helseinstitusjoner, Unionens borgere og markedsdeltakere. Folkehelsekrisen har 

ført til ekstraordinære omstendigheter som krever betydelige ekstra ressurser og økt tilgjengelighet av livsviktig 

medisinsk utstyr som det med rimelighet ikke var mulig å forutse da forordning (EU) 2017/745 ble vedtatt. Disse 

ekstraordinære omstendighetene har betydelige konsekvenser for forskjellige områder som omfattes av forordning (EU) 

2017/745, f.eks. utpeking av meldte organer og deres arbeid samt omsetning og tilgjengeliggjøring på markedet av 

medisinsk utstyr i Unionen. 

3) Medisinsk utstyr, f.eks. medisinske hansker, kirurgiske munnbind, utstyr til intensivbehandling og annet medisinsk 

utstyr, spiller en avgjørende rolle i forbindelse med covid-19-utbruddet og folkehelsekrisen som det har medført, for å 

sikre EU-borgernes helse og sikkerhet og gjøre det mulig for medlemsstatene å gi nødvendig medisinsk behandling til 

pasienter som har akutt behov for det. 

4) Som følge av de nåværende utfordringenes hittil usette omfang og kompleksiteten til forordning (EU) 2017/745, er det 

derfor svært sannsynlig at medlemsstater, helseinstitusjoner, markedsdeltakere og andre relevante parter ikke vil være i 

stand til å sikre en riktig gjennomføring og anvendelse av nevnte forordning fra 26. mai 2020 som fastsatt i 

forordningen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 24.4.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2020 av 18. juni 2020 

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

(1) Europaparlamentets holdning av 17. april 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. april 2020. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning 

(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr (EFT  

L 189 av 20.7.1990, s. 17). 

(4) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 
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5) For å sikre et velfungerende indre marked, et høyt nivå for vern av folkehelsen og pasientsikkerheten, ivareta rettsik-

kerheten og unngå mulige markedsforstyrrelser er det nødvendig å utsette anvendelsen av visse bestemmelser i 

forordning (EU) 2017/745. Covid-19-utbruddet og folkehelsekrisen som det har medført, sykdommens epidemiologiske 

utvikling og de ekstra ressursene som medlemsstater, helseinstitusjoner, markedsdeltakere og andre relevante parter har 

behov for, gjør at anvendelsen av disse bestemmelsene i forordning (EU) 2017/745 bør utsettes med et år. 

6) Anvendelsen av bestemmelsene i forordning (EU) 2017/745 som ellers skulle ha fått anvendelse fra 26. mai 2020, bør 

derfor utsettes. For å sikre kontinuerlig tilgjengelighet av medisinsk utstyr på markedet i Unionen, herunder medisinsk 

utstyr som er livsviktig i forbindelse med covid-19-utbruddet og folkehelsekrisen som det har medført, er det også 

nødvendig å tilpasse visse overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2017/745 som ellers ikke lenger ville gjelde. 

7) Både direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF samt forordning (EU) 2017/745 gir nasjonale vedkommende myndigheter 

etter en behørig begrunnet anmodning myndighet til å tillate at medisinsk utstyr bringes i omsetning, selv om de 

relevante framgangsmåtene for samsvarsvurdering ikke er gjennomført, dersom vern av helse, folkehelsehensyn eller 

pasienters sikkerhet eller helse taler for at det tas i bruk («nasjonalt unntak»). Forordning (EU) 2017/745 gir også 

Kommisjonen mulighet til i særlige tilfeller å beslutte at et nasjonalt unntak i et begrenset tidsrom skal utvides til å 

gjelde på hele Unionens territorium («unionsdekkende unntak»). Idet det tas hensyn til covid-19-utbruddet og 

folkehelsekrisen som det har medført, bør Kommisjonen kunne vedta unionsdekkende unntak som en reaksjon på 

nasjonale unntak for å håndtere en mulig mangel på livsviktig medisinsk utstyr i hele Unionen på en effektiv måte. Den 

relevante bestemmelsen i forordning (EU) 2017/745 bør derfor få anvendelse på en tidligst mulig dato, og de tilsvarende 

bestemmelsene i direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF bør oppheves fra den datoen. Ettersom Kommisjonen i en 

overgangsperiode skal gis mulighet til å vedta unionsdekkende unntak i forbindelse med nasjonale unntak fra direktiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF, må det gjøres visse endringer i de relevante bestemmelsene i forordning (EU) 2017/745. 

8) For å dekke alle nasjonale unntak som medlemsstatene i samsvar med direktiv 90/385/EØF eller 93/42/EØF har gitt i 

forbindelse med covid-19-utbruddet før denne forordningens ikrafttredelse, er det nødvendig å gi medlemsstatene 

mulighet til å gi melding om disse nasjonale unntakene, og gi Kommisjonen mulighet til å beslutte at de skal gjelde på 

hele Unionens territorium. 

9) For å sikre kontinuerlig velfungerende og effektive rammeregler for medisinsk utstyr er det nødvendig å utsette 

anvendelsen av bestemmelsen om oppheving av direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF. 

10) Ettersom målene for denne forordningen, som er å utsette anvendelsen av visse bestemmelser i forordning (EU) 

2017/745 og gjøre det mulig å utvide gyldigheten av nasjonale unntak som er gitt i henhold til direktiv 90/385/EØF eller 

93/42/EØF, til Unionens territorium, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av deres 

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 («TEU»). I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

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

11) Denne forordningen vedtas under ekstraordinære omstendigheter oppstått som følge av covid-19-utbruddet og 

folkehelsekrisen som det har medført. For at endringen av forordning (EU) 2017/745 med hensyn til anvendelsesdatoen 

for visse bestemmelser skal ha den ønskede virkningen, må denne forordningen tre i kraft før 26. mai 2020. Det ble 

derfor 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) I lys av det tvingende behovet for å håndtere folkehelsekrisen forbundet med covid-19-utbruddet bør denne 

forordningen på grunn av sakens hastende karakter tre i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende.  
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13) Forordning (EU) 2017/745 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) 2017/745 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 nr. 2 annet ledd gjøres følgende endringer: 

a) I første punktum endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

b) I annet punktum endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

2) I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 5 gjøres følgende endringer: 

i) I første punktum endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

ii) I tredje punktum endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

b) I nr. 6 endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

3) I artikkel 34 nr. 1 endres datoen «25. mars 2020» til «25. mars 2021». 

4) I artikkel 59 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Som unntak fra artikkel 52 i denne forordningen eller, for perioden fra 24. april 2020 til 25. mai 2021, som unntak 

fra artikkel 9 nr. 1 og 2 i direktiv 90/385/EØF eller fra artikkel 11 nr. 1–6 i direktiv 93/42/EØF, kan en vedkommende 

myndighet etter en behørig begrunnet anmodning tillate at et bestemt utstyr bringes i omsetning eller tas i bruk på 

territoriet til den berørte medlemsstaten, selv om framgangsmåtene nevnt i disse artiklene ikke er gjennomført, dersom 

folkehelsehensyn eller pasienters sikkerhet eller helse taler for det.» 

b) I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

«Medlemsstaten kan underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tillatelser som er gitt i 

samsvar med artikkel 9 nr. 9 i direktiv 90/385/EØF eller artikkel 11 nr. 13 i direktiv 93/42/EØF før 24. april 2020.» 

c) I nr. 3 skal første ledd lyde: 

«Etter en underretning i henhold til nr. 2 i denne artikkel kan Kommisjonen i unntakstilfeller som er knyttet til 

folkehelsen eller pasienters sikkerhet eller helse, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utvide gyldigheten av en 

tillatelse utstedt av en medlemsstat i samsvar med nr. 1 i denne artikkel eller, dersom den er gitt før 24. april 2020, i 

samsvar med artikkel 9 nr. 9 i direktiv 90/385/EØF eller artikkel 11 nr. 13 i direktiv 93/42/EØF til Unionens territorium 

i en begrenset periode samt fastsette vilkårene for omsetning og ibruktaking av utstyret. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 114 nr. 3.» 

5) I artikkel 113 endres datoen «25. februar 2020» til «25. februar 2021». 

6) I artikkel 120 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

b) I nr. 3 skal første ledd lyde: 

«3. Som unntak fra artikkel 5 i denne forordningen kan utstyr som er utstyr i klasse I i henhold til direktiv 93/42/EØF, 

for hvilket samsvarserklæringen ble utarbeidet før 26. mai 2021, og for hvilket framgangsmåten for samsvarsvurdering 

i henhold til denne forordningen krever medvirkning fra et meldt organ, eller som har et sertifikat utstedt i samsvar med 

direktiv 90/385/EØF eller direktiv 93/42/EØF og som er gyldig i henhold til nr. 2 i denne artikkel, bringes i omsetning 

eller tas i bruk fram til 26. mai 2024, forutsatt at det fra 26. mai 2021 fortsatt er i samsvar med et av disse direktivene, 

og forutsatt at konstruksjonen og det tiltenkte formålet ikke er blitt vesentlig endret. Kravene i denne forordning til 

overvåking etter at utstyret er brakt i omsetning, markedstilsyn, sikkerhetsovervåking, registrering av markedsdeltakere 

og utstyr får imidlertid anvendelse i stedet for de tilsvarende kravene i de nevnte direktivene.»  
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c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Utstyr som lovlig er brakt i omsetning i henhold til direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF før 26. mai 2021, og utstyr 

som er brakt i omsetning etter 26. mai 2021 i henhold til nr. 3 i denne artikkelen, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på 

markedet eller tas i bruk fram til 26. mai 2025.» 

d) I nr. 5 endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

e) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Som unntak fra direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF kan samsvarsvurderingsorganer som oppfyller kravene i 

denne forordningen, utpekes og meldes før 26. mai 2021. Meldte organer som er blitt utpekt og meldt i samsvar med 

denne forordningen, kan anvende framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i denne forordningen og utstede 

sertifikater i samsvar med denne forordningen før 26. mai 2021.» 

f) Nr. 10 skal lyde: 

«10. Utstyr som omfattes av denne forordningen i samsvar med artikkel 1 nr. 6 bokstav g), og som lovlig er brakt i 

omsetning eller tatt i bruk i samsvar med gjeldende regler i medlemsstatene før 26. mai 2021, kan fortsatt bringes i 

omsetning og tas i bruk i den berørte medlemsstaten.» 

g) I nr. 11 gjøres følgende endringer: 

i) I første punktum endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

ii) I annet punktum endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

7) I artikkel 122 første ledd gjøres følgende endringer: 

a) I innledningen endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

b) Nytt strekpunkt skal lyde: 

«— artikkel 9 nr. 9 i direktiv 90/385/EØF og artikkel 11 nr. 13 i direktiv 93/42/EØF, som oppheves med virkning fra 

24. april 2020.» 

8) I artikkel 123 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

b) I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

ii) I bokstav d) første punktum endres datoen «26. mai 2020» til «26. mai 2021». 

iii) Bokstav g) skal lyde: 

«g) For gjenbrukbart utstyr som skal være utstyrt med en UDI-bærer på selve utstyret, får artikkel 27 nr. 4 

anvendelse på 

i) implanterbart utstyr og utstyr i klasse III fra 26. mai 2023, 

ii) utstyr i klasse IIa og IIb fra 26. mai 2025, 

iii) utstyr i klasse I fra 26. mai 2027.» 
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iv) Ny bokstav skal lyde: 

«j) Artikkel 59 får anvendelse fra 24. april 2020.» 

9) I avsnitt 5.1 bokstav h) i vedlegg IX erstattes datoen «26. mai 2020» med «26. mai 2021». 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 23. april 2020. 

For Europaparlamentet 

D.M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

G. GRLIĆ RADMAN 

Formann 

 __________  



Nr. 3/490 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2020/698 

av 25. mai 2020 

om fastsettelse av særlige og midlertidige tiltak på bakgrunn av covid-19-utbruddet med hensyn til 

fornyelse eller forlengelse av visse sertifikater, lisenser og tillatelser og utsettelse av visse periodiske 

kontroller og regelmessig opplæring på visse områder av transportregelverket(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 og artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter samråd med Den europeiske økonomiske og sosiale komité, 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Covid-19-utbruddet og folkehelsekrisen det har medført, innebærer en utfordring som medlemsstatene aldri tidligere har 

stått overfor, og utgjør en stor byrde for nasjonale myndigheter, unionsborgerne og økonomiske aktører, særlig 

transportforetak. Folkehelsekrisen har skapt ekstraordinære omstendigheter som påvirker den ordinære virksomheten 

hos medlemsstatenes vedkommende myndigheter samt transportforetakenes arbeid med administrative formaliteter som 

må gjennomføres i de ulike delene av transportsektoren, og som ikke med rimelighet kunne forutses da de aktuelle 

tiltakene ble vedtatt. Disse ekstraordinære omstendighetene har stor innvirkning på ulike områder som omfattes av 

Unionens transportregelverk. 

2) Særlig er det fare for at transportforetak og andre berørte ikke være i stand til å gjennomføre nødvendige formaliteter 

eller prosedyrer for å overholde visse bestemmelser i EU-retten knyttet til fornyelse eller forlengelse av sertifikater, 

lisenser eller tillatelser eller gjennomføre andre tiltak for at de fortsatt skal være gyldige. Av samme grunn er det fare for 

at medlemsstatenes vedkommende myndigheter ikke være i stand til å overholde EU-rettens forpliktelser og sikre at de 

aktuelle søknadene fra transportforetakene blir behandlet før utløpet av gjeldende frister. Det er derfor nødvendig å 

vedta tiltak for å løse disse problemene, og for å ivareta rettssikkerheten og sikre at de berørte rettsaktene fungerer 

tilfredsstillende. Det bør gjøres tilpasninger i så måte, særlig med hensyn til visse frister, med mulighet for 

Kommisjonen til å tillate forlengelser på grunnlag av en anmodning fra en medlemsstat. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF(2) fastsetter regler for grunnleggende kvalifisering og regelmessig 

opplæring av førere av visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller passasjerer. Disse førerne må ha et 

kompetansebevis og dokumentere at de har gjennomført den regelmessige opplæringen, ved å inneha et førerkort eller et 

kvalifikasjonsbevis for yrkessjåfører, der den regelmessige opplæringen er registrert. Siden det på grunn av de 

ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-utbruddet er vanskelig for innehaveren av et kompetansebevis å 

fullføre den regelmessige opplæringen og fornye kompetansebeviset som bekrefter at opplæringen er fullført, er det for 

å sikre kontinuitet i veitransporten nødvendig å forlenge gyldigheten av dette kompetansebeviset med sju måneder fra 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 27.5.2020, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2020 av 18. juni 2020 

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

(1) Europaparlamentets holdning av 15. mai 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. mai 2020. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av 

visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller passasjerer, om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og rådsdirektiv 

91/439/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 76/914/EØF (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4). 
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utløpsdatoen. Tiltak som medlemsstatene treffer med hensyn til disse forholdene i samsvar med artikkel 8 nr. 2 og 3 i 

direktiv 2003/59/EF, vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF(3) eller vedlegg II til direktiv 

2003/59/EF før denne forordningens ikrafttredelse, bør fortsatt gjelde. 

4) Direktiv 2006/126/EF fastsetter regler for førerkort. Det inneholder bestemmelser om gjensidig godkjenning av 

førerkort utstedt av medlemsstatene som er basert på en EU-modell for førerkort, og fastsetter en rekke minstekrav til 

førerkortene. Særlig må motorvognførere inneha et gyldig førerkort, som må fornyes eller i visse tilfeller byttes ut når 

dets administrative gyldighet utløper. Fordi de ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-utbruddet, som 

var begynt innen 1. februar i enkelte medlemsstater, gjør det vanskelig å fornye førerkortene, er det nødvendig å 

forlenge gyldigheten av visse førerkort med sju måneder fra utløpsdatoen for å sikre kontinuitet i veitransport. 

5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014(4) fastsetter regler for fartsskrivere innen veitransport. For å 

sikre rettferdig konkurranse og ivareta trafikksikkerheten er det avgjørende at reglene for kjøretid, arbeidstid og 

hviletider fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006(5) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/15/EF(6) overholdes. Fordi det er nødvendig å sikre kontinuitet i ytelsen av veitransporttjenester selv om det på 

grunn av de ekstraordinære omstendighetene som covid-19-utbruddet har forårsaket, er vanskelig å gjennomføre 

regelmessige kontroller av fartsskriverne, bør kontrollene nevnt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EU) nr. 165/2014 som 

skulle ha vært gjennomført mellom 1. mars og 31. august 2020, nå gjennomføres senest seks måneder etter datoen da de 

skulle ha vært gjennomført i henhold til nevnte artikkel. Av samme grunn berettiger vanskelighetene med å fornye og 

erstatte sjåførkort som er oppstått som følge av covid-19-utbruddet, at medlemsstatenes vedkommende myndigheter får 

mer tid for disse formål. I slike tilfeller bør sjåfører få mulighet og være forpliktet til å benytte praktisk gjennomførbare 

alternativer for å registrere nødvendige opplysninger knyttet til kjøretid, arbeidstid og hvileperioder inntil de mottar et 

nytt kort. 

6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EF(7) fastsetter regler for periodisk teknisk kontroll av motorvogner og 

deres tilhengere. Periodisk teknisk kontroll er en komplisert oppgave som skal sikre at kjøretøyer holdes i sikker og 

miljømessig akseptabel stand mens de er i bruk. Fordi de ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-

utbruddet, som 1. februar 2020 var i gang i enkelte medlemsstater, gjør det vanskelig å gjennomføre periodiske tekniske 

kontroller, bør de periodiske tekniske kontrollene som skulle ha vært gjennomført mellom 1. februar 2020 og  

31. august 2020, nå gjennomføres på et senere tidspunkt, men ikke mer enn sju måneder etter den opprinnelige fristen, 

og gyldighetstiden for kontrollsedlene dette gjelder, bør forlenges tilsvarende. 

7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009(8) fastsetter felles regler for vilkårene som må oppfylles for å 

utøve yrket som transportør på vei. Covid-19-utbruddet og den tilknyttede folkehelsekrisen har alvorlige følger for den 

finansielle situasjonen i sektoren, og en del transportforetak er ikke lenger i stand til å oppfylle kravet om økonomisk 

evne. På grunn av det reduserte aktivitetsnivået folkehelsekrisen har ført til, forventes det at det vil ta lengre tid enn 

vanlig for foretakene å bevise at kravet om økonomisk evne igjen vil bli oppfylt på permanent basis. Den maksimale 

fristen som er fastsatt for disse formålene i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1071/2009, bør derfor 

forlenges fra seks til tolv måneder med hensyn til vurdering av transportforetaks økonomiske evne for hele eller deler av 

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort (omarbeiding) (EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området 

innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 om organisering av arbeidstida til personar som utfører mobilt arbeid 

innanfor vegtransport (EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere, og om 

oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler med hensyn til vilkårene som 

må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 96/26/EF (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51). 
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tidsrommet mellom 1. mars 2020 og 30. september 2020. Dersom slik manglende overholdelse allerede er fastslått og 

fristen fastsatt av vedkommende myndighet ennå ikke er utløpt, bør vedkommende myndighet kunne utvide fristen til i 

alt 12 måneder. 

8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009(9) og (EF) nr. 1073/2009(10) fastsetter felles regler for tilgang 

til henholdsvis det internasjonale markedet for godstransport på vei og det internasjonale markedet for transport med 

turvogn og buss. For internasjonal transport av gods på vei og internasjonal persontransport med turvogn og buss kreves 

blant annet en fellesskapslisens og, for førere som er borgere av tredjestater som driver godstransport, en førerattest. Det 

kreves også tillatelse for å kunne drive rutetransport med buss og turvogn. Disse lisensene, attestene og tillatelsene kan 

fornyes etter at det er kontrollert at de relevante vilkårene fortsatt er oppfylt. Fordi de ekstraordinære omstendighetene 

som covid-19-utbruddet har forårsaket, gjør det vanskelig å fornye disse lisensene, attestene og tillatelsene, er det for å 

sikre kontinuitet i veitransporten nødvendig å forlenge disses gyldighet med seks måneder fra utløpsdatoen. 

9) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798(11) fastsetter regler for jernbanesikkerhet. Karantenetiltakene 

kombinert med den tilleggsbelastningen det innebærer å begrense covid-19-utbruddet, har gitt nasjonale myndigheter, 

jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere vanskeligheter når det gjelder å fornye felles sikkerhetssertifikater, og i lys av 

at eksisterende sikkerhetstillatelser er i ferd med å utløpe, å utstede slike tillatelser for en påfølgende periode; dette 

omfattes av henholdsvis artikkel 10 og 12 i nevnte direktiv. Fristen for å fornye felles sikkerhetssertifikater bør derfor 

forlenges med seks måneder, og berørte eksisterende felles sikkerhetssertifikater bør forbli gyldige i samsvar med dette. 

Tilsvarende bør gyldigheten av slike sikkerhetstillatelser forlenges med seks måneder fra utløpsdatoen. 

10) I samsvar med artikkel 33 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/798 har visse medlemsstater forlenget fristen for innarbeiding av 

direktivet. Reglene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(12) gjelder derfor fortsatt i disse medlemsstatene. 

Dermed er det også nødvendig å forlenge fristene for å fornye sikkerhetssertifikater og sikkerhetstillatelser som er 

utstedt i henhold til artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF, og presisere at de berørte sikkerhetssertifikatene og  

-tillatelsene forblir gyldige. 

11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF(13) fastsetter regler for sertifisering av lokomotivførere som fører 

lokomotiver og tog på jernbanenettet i Unionen. Artikkel 14 nr. 5 og artikkel 16 i nevnte direktiv fastsetter at 

gyldigheten av lokomotivførerbevis er begrenset til ti år og er gjenstand for periodiske kontroller. Fordi de ekstra-

ordinære omstendighetene som covid-19-utbruddet har forårsaket, gjør det vanskelig å fornye lokomotivførerbeviser, 

bør gyldigheten av førerbeviser som utløper mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, forlenges med seks måneder fra 

utløpsdatoen. Tilsvarende bør lokomotivførerne gis ytterligere seks måneder til å fullføre de periodiske kontrollene. 

12) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU(14) opprettes et felles europeisk jernbaneområde. I henhold til 

artikkel 23 nr. 2 i nevnte direktiv kan lisensutstedende myndigheter foreta en regelmessig gjennomgåelse for å 

kontrollere at et jernbaneforetak fortsatt oppfyller forpliktelsene angitt i kapittel III i nevnte direktiv knyttet til lisensen. 

I henhold til artikkel 24 nr. 3 i nevnte direktiv kan lisensutstedende myndigheter midlertidig oppheve eller tilbakekalle 

  

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden 

for godstransport på veg (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet 

for transport med turvogn og buss og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 av 11. mai 2016 om jernbanesikkerhet (EUT L 138 av 26.5.2016, s. 102). 

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 

95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for 

bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44). 

(13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på 

jernbanenettet i Fellesskapet (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51). 

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (EUT L 343 

av 14.12.2012, s. 32). 
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en lisens fordi kravet til økonomisk evne ikke er oppfylt, og tildele en midlertidig lisens i påvente av at jernbane-

foretaket omorganiseres, forutsatt at sikkerheten ikke settes i fare. De ekstraordinære omstendighetene som covid-19-

utbruddet har forårsaket, gjør det svært vanskelig for lisensutstedende myndigheter å gjennomgå eksisterende lisenser 

regelmessig og treffe relevante beslutninger med hensyn til utstedelse av nye lisenser etter utløpet av en midlertidig 

lisens. Fristene for å foreta de regelmessige gjennomgåelsene som, i henhold til nevnte direktiv, utløper mellom  

1. mars 2020 og 31. august 2020, bør derfor forlenges med seks måneder. Tilsvarende bør gyldigheten av midlertidige 

lisenser som utløper mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, forlenges med seks måneder. 

13) I henhold til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2012/34/EU skal den lisensutstedende myndigheten treffe beslutning om 

lisenssøknader innen tre måneder etter at alle relevante opplysninger, særlig opplysningene nevnt i direktivets vedlegg 

III, er framlagt. Fordi de ekstraordinære omstendighetene som covid-19-utbruddet har forårsaket, gjør det vanskelig å 

treffe relevante beslutninger, må denne fristen forlenges med seks måneder. 

14) Jernbaneforetak som fram til covid-19-utbruddet var finansielt stabile, står overfor likviditetsproblemer som kan føre til 

at deres lisens midlertidig oppheves, tilbakekalles eller erstattes med en midlertidig lisens uten at det er et strukturelt 

økonomisk behov for dette. Tildeling av en midlertidig lisens i henhold til artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2012/34/EU vil 

kunne sende et negativt signal til markedet om jernbaneforetakenes overlevelsesevne, noe som i sin tur vil kunne 

forverre deres ellers midlertidige finansielle problemer. Det bør derfor fastsettes at dersom den lisensutstedende 

myndigheten på grunnlag av en kontroll gjennomført i tiden mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020 finner at et 

jernbaneforetak ikke lenger oppfyller kravene knyttet til økonomisk evne, bør den innen 31. august 2020 kunne beslutte 

ikke midlertidig å oppheve eller tilbakekalle det berørte jernbaneforetakets lisens, forutsatt at sikkerheten ikke settes i 

fare, og at det er realistiske utsikter til tilfredsstillende finansiell omstrukturering for foretaket i løpet av den påfølgende 

seksmånedersperioden. Etter 31. august 2020 bør jernbaneforetaket omfattes av de generelle reglene fastsatt i artikkel 24 

nr. 1 i nevnte direktiv. 

15) I rådsdirektiv 96/50/EF(15) fastsettes vilkårene for å erverve skipsførersertifikater for transport av gods og passasjerer på 

innlands vannveier i Unionen. Etter fylte 65 år må innehavere av skipsførersertifikater gjennomgå regelmessige 

legeundersøkelser. I betraktning av tiltakene som er truffet i forbindelse med covid-19-utbruddet, og særlig den begrensede 

tilgangen til medisinske tjenester for legeundersøkelser, er det mulig at innehavere av skipsførersertifikater ikke 

gjennomgår de nødvendige legeundersøkelsene i løpet av den perioden disse tiltakene gjelder. For tilfeller der fristen for å 

gjennomgå legeundersøkelsen ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, bør derfor 

fristen forlenges med seks måneder i hvert av de berørte tilfellene. Gyldigheten av de berørte skipsførersertifikatene bør 

forlenges i samsvar med dette. 

16) I europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629(16) fastsettes tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier. 

Artikkel 10 i nevnte direktiv begrenser gyldighetstiden for unionssertifikater for fart på innlands vannveier. Videre 

fastsetter artikkel 28 i direktiv (EU) 2016/1629 at dokumenter som omfattes av nevnte direktiv, og som er utstedt av 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter før 6. oktober 2018, i henhold til det tidligere gjeldende europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/87/EF(17), skal være gyldige til de utløper. Tiltakene som er truffet på bakgrunn av covid-19-utbruddet, 

kan gjøre det upraktisk og noen ganger umulig for vedkommende myndigheter å utføre tekniske inspeksjoner med henblikk 

på å forlenge gyldigheten av de aktuelle sertifikatene eller, for dokumentene nevnt i artikkel 28 i direktiv (EU) 2016/1629, 

erstatte dem. For at de aktuelle fartøyene for fart på innlands vannveier fortsatt skal kunne være i drift, bør derfor 

gyldigheten av unionssertifikatene for fart på innlands vannveier og dokumentene som omfattes av virkeområdet for 

artikkel 28 i direktiv (EU) 2016/1629, og som ellers ville vært utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 

2020, forlenges med seks måneder.  

  

(15) Rådsdirektiv 96/50/EF av 23. juli 1996 om harmonisering av vilkårene for ervervelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av 

gods og passasjerer på innlands vannveier i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 31). 

(16) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier, om endring av direktiv 2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118). 

(17) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier, og om oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF (EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1). 
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17) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 725/2004(18) fastsettes regler for forbedret sikkerhet for fartøyer og 

havneanlegg. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/65/EF(19) fastsettes tiltak for å bedre havnesikkerheten mot 

trusler om sikkerhetshendelser. Det skal også sikre at sikkerhetstiltakene som treffes i henhold til forordning (EF) 

nr. 725/2004, underbygges av forbedret havnesikkerhet. Den nåværende folkehelsekrisen gjør det vanskelig for 

medlemsstatenes myndigheter å gjennomføre inspeksjonene og besiktelsene knyttet til sjøfartssikkerhet med sikte på å 

fornye visse dokumenter på dette området. Det er derfor nødvendig å forlenge fristene for gjennomgåelse av sikkerhets-

vurderingene og sikkerhetsplanene som kreves i disse unionsrettsaktene, slik at medlemsstatene og skipsfartsnæringen 

får rimelig tid til å håndtere dette på en fleksibel og pragmatisk måte og viktige forsyningskjeder holdes åpne, samtidig 

som sikkerheten ikke settes i fare. Det bør også innrømmes fleksibilitet med hensyn til opplæring og øvelser på området 

sjøfartssikkerhet, som i henhold til unionsrettsaktene på området sjøfartssikkerhet skal gjennomføres med visse 

mellomrom. 

18) Dersom en medlemsstat anser at anvendelsen av reglene som denne forordningen gir unntak fra, blant annet knyttet til 

fornyelse eller forlengelse av sertifikater, lisenser eller tillatelser, med sannsynlighet fortsatt ikke vil være praktisk 

mulig utover datoene angitt i denne forordningen på grunn av tiltak som den har truffet for å forhindre eller begrense 

spredningen av covid-19, bør Kommisjonen på anmodning fra den berørte medlemsstaten ha mulighet til ytterligere å 

forlenge periodene angitt i denne forordningen, alt etter hva som er relevant. For å ivareta rettssikkerheten samtidig som 

transportsikkerheten ikke bringes i fare, bør en slik forlengelse begrenses til det som er nødvendig for å avspeile 

perioden da det er sannsynlig at det ikke er praktisk mulig å fullføre formaliteter, prosedyrer, kontroller og opplæring, 

og bør uansett ikke overstige seks måneder. 

19) Covid-19-utbruddet har påvirket hele Unionen, men har ikke gjort det på en ensartet måte. Medlemsstatene har blitt 

påvirket i varierende grad og til forskjellige tider. Ettersom unntakene fra reglene som normalt får anvendelse, bør 

begrenses til det som er nødvendig, bør det med hensyn til direktiv 2006/126/EF, forordning (EU) nr. 165/2014, direktiv 

2014/45/EU, forordning (EF) nr. 1072/2009, forordning (EF) nr. 1073/2009 og direktiv 2007/59/EF være mulig for 

medlemsstatene fortsatt å anvende disse rettsaktene uten å anvende unntakene fastsatt i denne forordningen dersom 

anvendelsen av disse rettsaktene fortsatt er praktisk mulig. Det samme bør gjelde dersom en medlemsstat har støtt på 

slike vanskeligheter, men anvendt egnede nasjonale tiltak for å redusere dem. Medlemsstater som velger å gjøre bruk av 

denne muligheten, bør imidlertid ikke hindre noen økonomisk aktør eller enkeltperson i å benytte seg av unntakene 

fastsatt i denne forordningen som får anvendelse i en annen medlemsstat, og bør særlig anerkjenne alle lisenser, 

sertifikater og tillatelser hvis gyldighet er forlenget ved denne forordningen. 

20) Ettersom målet for denne forordningen, som er å forlenge fristene fastsatt i EU-retten for fornyelse og forlengelse av 

sertifikaters, lisensers og tillatelsers gyldighetsperiode og å utsette visse periodiske kontroller og regelmessig opplæring 

som reaksjon på de ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-utbruddet på området vei- og jernbane-

transport og fart på innlands vannveier samt sjøfartssikkerhet, 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 forholds-

messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

disse målene. 

21) På bakgrunn av hastesituasjonen som de ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-utbruddet har medført, 

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.  

  

(18) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 725/2004 av 31. mars 2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg (EUT L 129 

av 29.4.2004, s. 6). 

(19) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/65/EF av 26. oktober 2005 om forbedret sikkerhet for havneanlegg (EUT L 310 av 25.11.2005, 

s. 28). 
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22) Covid-19-utbruddets uforutsette og plutselige karakter har gjort det umulig å vedta relevante tiltak i tide. Av den grunn 

bør bestemmelsene i denne forordningen også dekke tidsrommet før den trer i kraft. Tatt i betraktning disse 

bestemmelsenes art innebærer ikke en slik tilnærming at berørte personers berettigede forventninger blir brutt. 

23) På bakgrunn av det tvingende behovet for snarest å håndtere de omstendighetene covid-19-utbruddet har forårsaket på 

området vei- og jernbanetransport og fart på innlands vannveier, og samtidig som medlemsstatene, dersom det er 

relevant, gis rimelig tid til å underrette Kommisjonen dersom de beslutter ikke å anvende visse unntak fastsatt i denne 

forordningen, bør denne forordningen av hastegrunner tre i kraft dagen etter at den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende, for å sikre at de periodene med rettslig usikkerhet som påvirker mange myndigheter og transportforetak i 

forskjellige transportsektorer, blir kortest mulig, særlig dersom de relevante fristene allerede er utløpt. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordningen fastsettes særlige og midlertidige tiltak for fornyelse og forlengelse av gyldighetstiden for visse 

sertifikater, lisenser og tillatelser og utsettelse av visse periodiske kontroller og opplæringstiltak på grunn av de ekstraordinære 

omstendighetene som covid-19-utbruddet har medført for vei- og jernbanetransport, fart på innlands vannveier og 

sjøfartssikkerhet. 

Artikkel 2 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv 2003/59/EF 

1. Uten hensyn til artikkel 8 nr. 2 og 3 i direktiv 2003/59/EF skal fristene innehaveren av et kompetansebevis har for å 

gjennomføre den regelmessige opplæringen som i henhold til nevnte bestemmelser ellers ville ha utløpt eller ville utløpe 

mellom 1. februar 2020 og 31. august 2020, i hvert tilfelle anses å være eller ha blitt forlenget med et tidsrom på sju måneder. 

Kompetansebevisene forblir gyldige i samsvar med dette. 

2. Gyldigheten av harmonisert unionskode «95» som vedkommende myndigheter i henhold til vedlegg I til direktiv 

2006/126/EF har merket enten førerkortet eller førerens kvalifikasjonsbevis nevnt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2003/59/EF med 

på grunnlag av kompetansebevisene nevnt i nr. 1 i nevnte artikkel, skal anses som forlenget med sju måneder fra datoen angitt 

på det enkelte førerkort eller førerkvalifikasjonsbevis. 

3. Gyldigheten av førerens kvalifikasjonsbevis nevnt i vedlegg II til direktiv 2003/59/EF som ellers ville ha utløpt eller ville 

utløpe mellom 1. februar 2020 og 31. august 2020, skal anses å være eller ha blitt forlenget med et tidsrom på sju måneder fra 

utløpsdatoen angitt på det enkelte bevis. 

4. Uten at de grensekryssende aktivitetene nevnt i nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel berøres forblir tiltak truffet av medlems-

statene i tidsrommet mellom 1. februar 2020 og 28. mai 2020 i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2003/59/EF og 

2006/126/EF som nevnt i nr. 1, 2 og 3, gyldige. 

5. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å 

gjennomføre den regelmessige opplæringen eller sertifisere den, merke med harmonisert unionskode «95» eller fornye førerens 

kvalifikasjonsbevis, på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense spredningen av covid-19, kan 

den inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge tidsrommene angitt i nr. 1, 2 eller 3, alt etter hva som er relevant. 

Søknaden kan gjelde tidsrommet 1. februar 2020 og 31. august 2020 eller tidsrommet på sju måneder angitt i nr. 1, 2 og 3, alt 

etter hva som er relevant, eller begge deler. Den skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020.  
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6. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 5 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i 

henholdsvis nr. 1, 2 og 3, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler 

det tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å gjennomføre den aktuelle regelmessige opplæringen 

eller sertifisere den, å merke med harmonisert unionskode «95» eller fornye føreres kvalifikasjonsbeviser, og skal uansett ikke 

overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 3 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv 2006/126/EF 

1. Uten hensyn til artikkel 7 i direktiv 2006/126/EF og nr. 3 bokstav d) i vedlegg I til nevnte direktiv skal gyldigheten av 

førerkort som i henhold til disse bestemmelsene ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. februar 2020 og  

31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med sju måneder fra utløpsdatoen angitt på det enkelte førerkort. 

2. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye 

førerkort på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense spredningen av covid-19, kan den inngi en 

begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge periodene angitt i nr. 1. Søknaden kan gjelde tidsrommet 1. februar 2020 til  

31. august 2020 eller sjumånedersperioden, eller begge deler. Den skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

3. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 2 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i  

nr. 1, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det tidsrommet da 

det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye førerkort, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

4. Dersom en medlemsstat ikke har vært, og sannsynligvis ikke vil bli, rammet av vanskeligheter som har gjort det praktisk 

umulig å fornye førerkort i tidsrommet 1. februar 2020 til 31. august 2020 som følge av de ekstraordinære omstendighetene 

forårsaket av covid-19-utbruddet, eller har truffet egnede nasjonale tiltak for å redusere slike vanskeligheter, kan medlemsstaten 

beslutte ikke å anvende nr. 1 etter først å ha underrettet Kommisjonen. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene 

om dette og offentliggjøre en melding i Den europeiske unions tidende. 

En medlemsstat som har besluttet ikke å anvende nr. 1 som omhandlet i første ledd, skal ikke hindre grensekryssende 

virksomhet for en økonomisk aktør eller enkeltperson som støtter seg på unntak angitt i nr. 1 som får anvendelse i en annen 

medlemsstat. 

Artikkel 4 

Forlengelse av fristene fastsatt i forordning (EU) nr. 165/2014 

1. Uten hensyn til artikkel 23 i forordning (EU) nr. 165/2014 skal regelmessige kontroller fastsatt i nr. 1 i nevnte artikkel 

som i samsvar med nevnte nummer ellers skulle vært foretatt eller bli foretatt mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, foretas 

senest seks måneder etter datoen da de i henhold til nevnte artikkel ellers skulle ha vært foretatt. 

2. Uten hensyn til artikkel 28 i forordning (EU) nr. 165/2014 skal medlemsstatenes vedkommende myndigheter, i et tilfelle 

der en fører i tidsrommet mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020 søker om fornyelse av et sjåførkort i henhold til nr. 1 i 

nevnte artikkel, utstede et nytt sjåførkort innen to måneder etter at søknaden er mottatt. Fram til føreren mottar et nytt kort fra 

kortutstedende myndigheter, får artikkel 35 nr. 2 i nevnte forordning tilsvarende anvendelse på føreren, forutsatt at føreren kan 

bevise at det er søkt om fornyelse av sjåførkortet i samsvar med forordningens artikkel 28 nr. 1.  
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3. Uten hensyn til artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 165/2014 skal medlemsstatenes vedkommende myndigheter, i et 

tilfelle der en fører i tidsrommet mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020 søker om å få et sjåførkort erstattet i henhold til nr. 4 

i nevnte artikkel, utstede et erstatningskort innen to måneder etter at søknaden er mottatt. Uten hensyn til artikkel 29 nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 165/2014 kan føreren fortsette å kjøre inntil det nye sjåførkortet er mottatt fra kortutstedende myndigheter, 

forutsatt at føreren kan bevise at sjåførkortet ble returnert til vedkommende myndighet da kortet ble skadet eller ikke virket, og 

at det er søkt om et erstatningskort. 

4. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å foreta 

regelmessige kontroller, fornye sjåførkort eller erstatte sjåførkort slik forordning (EU) nr. 165/2014 krever, på grunn av tiltak 

medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense spredningen av covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om 

tillatelse til å forlenge tidsrommene angitt i nr. 1, 2 eller 3, alt etter hva som er relevant. Søknaden kan gjelde tidsrommet  

1. mars 2020 til 31. august 2020 eller de aktuelle fristene for utstedelse av et nytt sjåførkort, eller begge deler. Den skal 

oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

5. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 4 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i 

henholdsvis nr. 1, 2 eller 3, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den 

gjenspeiler det tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å gjennomføre regelmessige inspeksjoner 

eller fornye eller erstatte sjåførkort, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

6. Dersom en medlemsstat ikke har vært, og sannsynligvis ikke vil bli, rammet av vanskeligheter som har gjort det praktisk 

umulig å gjennomføre regelmessige inspeksjoner eller fornye eller erstatte sjåførkort i tidsrommet 1. mars 2020 til  

31. august 2020 som følge av de ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-utbruddet, eller har truffet egnede 

nasjonale tiltak for å redusere slike vanskeligheter, kan medlemsstaten beslutte ikke å anvende nr. 1, 2 og 3, etter først å ha 

underrettet Kommisjonen. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om dette og offentliggjøre en melding i Den 

europeiske unions tidende. 

En medlemsstat som har besluttet ikke å anvende nr. 1, 2 og 3 som omhandlet i første ledd, skal ikke hindre grensekryssende 

virksomhet for en økonomisk aktør eller enkeltperson som støtter seg på unntak angitt i nr. 1, 2 og 3 som får anvendelse i en 

annen medlemsstat. 

Artikkel 5 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv 2014/45/EU 

1. Uten hensyn til artikkel 5 nr. 1 og 10 nr. 1 i direktiv 2014/45/EU og nr. 8 i vedlegg II til nevnte direktiv skal fristene for 

de tekniske kontrollene som i henhold til nevnte bestemmelser ellers skulle ha vært foretatt, eller skulle foretas mellom  

1. februar 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med sju måneder. 

2. Uten hensyn til artikkel 8 i direktiv 2014/45/EU og nr. 8 i vedlegg II til nevnte direktiv skal gyldigheten av kontrollsedler 

med utløpsdato mellom 1. februar 2020 og 31. august 2020 anses å være eller ha blitt forlenget med sju måneder. 

3. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å foreta 

tekniske kontroller eller sertifisere at de er foretatt på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense 

spredningen av covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge tidsrommene angitt i nr. 1 og 2, alt etter 

hva som er relevant. Søknaden kan gjelde tidsrommet 1. februar 2020 til 31. august 2020 eller sjumånedersperioden, eller begge 

deler. Den skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

4. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 3 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i 

henholdsvis nr. 1 og 2, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det 

tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å gjennomføre tekniske kontroller eller utstede 

kontrollsedler, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende.  



Nr. 3/498 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

5. Dersom en medlemsstat ikke har vært, og sannsynligvis ikke vil bli, rammet av vanskeligheter som har gjort det praktisk 

umulig å foreta tekniske kontroller eller utstede kontrollsedler i tidsrommet 1. februar 2020 til 31. august 2020 som følge av de 

ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-utbruddet, eller har truffet egnede nasjonale tiltak for å redusere slike 

vanskeligheter, kan medlemsstaten beslutte ikke å anvende nr. 1 og 2 etter først å ha underrettet Kommisjonen. Kommisjonen 

skal underrette de andre medlemsstatene om dette og offentliggjøre en melding i Den europeiske unions tidende. 

Medlemsstaten som har besluttet ikke å anvende nr. 1 og 2 som omhandlet i første ledd, skal ikke hindre grensekryssende 

virksomhet for en økonomisk aktør eller enkeltperson som støtter seg på unntak angitt i nr. 1 og 2 som får anvendelse i en 

annen medlemsstat. 

Artikkel 6 

Forlengelse av fristene fastsatt i forordning (EF) nr. 1071/2009 

1. Uten hensyn til artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1071/2009 skal fristen vedkommende myndighet har 

fastsatt i henhold til artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i nevnte forordning, dersom en vedkommende myndighet på grunnlag av 

årsregnskapene og attestene omhandlet i artikkel 7 nr. 1 og 2 i nevnte forordning for regnskapsår som omfatter hele eller deler 

av tidsrommet mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, fastslår at et foretak ikke oppfyller kravet om økonomisk evne fastsatt 

i nevnte forordnings artikkel 3 nr. 1 bokstav c), ikke overstige tolv måneder. 

2. Uten hensyn til artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1071/2009 kan vedkommende myndighet, dersom den før 

28. mai 2020 har fastslått at et foretak ikke oppfyller kravet om økonomisk evne fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i nevnte 

forordning, og har fastsatt en frist for transportforetaket til å rette opp forholdet, forlenge fristen, forutsatt at fristen ikke var 

utløpt per 28. mai 2020. Denne fristen kan ikke overstige 12 måneder. 

Artikkel 7 

Forlengelse av fristene fastsatt i forordning (EF) nr. 1072/2009 

1. Uten hensyn til artikkel 4 nr. 2 i forordning 1072/2009 skal gyldigheten av fellesskapslisenser som ellers ville ha utløpt 

eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder. Bekreftede 

kopier forblir gyldige i samsvar med dette. 

2. Uten hensyn til artikkel 5 nr. 7 i forordning 1072/2009 skal gyldigheten av førerattester som ellers ville ha utløpt eller 

ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder. 

3. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye 

fellesskapslisenser eller førerattester på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense spredningen av 

covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge tidsrommene angitt i nr. 1 og 2, alt etter hva som er 

relevant. Søknaden kan gjelde tidsrommet 1. mars 2020 til 31. august 2020 eller seksmånedersperioden, eller begge deler. Den 

skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

4. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 3 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i 

henholdsvis nr. 1 og 2, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det 

tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye fellesskapslisenser eller førerattester, og skal 

uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

5. Dersom en medlemsstat ikke har vært, og sannsynligvis ikke vil bli, rammet av vanskeligheter som har gjort det praktisk 

umulig å fornye fellesskapslisenser eller førerattester i tidsrommet 1. mars 2020 til 31. august 2020 som følge av de 

ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-utbruddet, eller har truffet egnede nasjonale tiltak for å redusere slike 

vanskeligheter, kan medlemsstaten beslutte ikke å anvende nr. 1 og 2, etter først å ha underrettet Kommisjonen. Kommisjonen 

skal underrette de andre medlemsstatene om dette og offentliggjøre en melding i Den europeiske unions tidende.  
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Medlemsstaten som har besluttet ikke å anvende nr. 1 og 2 som omhandlet i første ledd, skal ikke hindre grensekryssende 

virksomhet for en økonomisk aktør eller enkeltperson som støtter seg på unntak angitt i nr. 1 og 2 som får anvendelse i en 

annen medlemsstat. 

Artikkel 8 

Forlengelse av fristene fastsatt i forordning (EF) nr. 1073/2009 

1. Uten hensyn til artikkel 4 nr. 4 i forordning 1073/2009 skal gyldigheten av fellesskapslisenser som ellers ville ha utløpt 

eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder. Bekreftede 

kopier forblir gyldige i samsvar med dette. 

2. Uten hensyn til artikkel 8 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1073/2009 skal avgjørelser av søknader fra en transportør om 

tillatelse til å utføre rutetransport inngitt mellom 12. desember 2019 og 31. august 2020 treffes av godkjenningsmyndigheten 

innen seks måneder fra datoen da søknaden ble inngitt. Uten hensyn til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1073/2009 skal 

vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som er blitt anmodet om å gi sitt samtykke til slike søknader i samsvar med  

nr. 1 i denne artikkelen, underrette utstedende myndighet om sin beslutning om søknaden innen tre måneder. Dersom 

utstedende myndighet ikke har mottatt et svar innen tre måneder, anses de rådspurte myndighetene for å ha gitt sitt samtykke, 

og utstedende myndighet kan gi tillatelsen. Forlengelsen av fristen til tre måneder for medlemsstater som er anmodet om 

samtykke i henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1073/2009, får anvendelse på søknader mottatt etter 27. mars 2020. 

3. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye 

fellesskapslisenser på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense spredningen av covid-19, kan den 

inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge periodene angitt i nr. 1. Søknaden kan gjelde tidsrommene 1. mars 2020 til 

31. august 2020 eller 12. desember 2019 til 31. august 2020, eller seksmånedersperioden, eller en kombinasjon av disse. Den 

skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

4. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 3 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i  

nr. 1, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det tidsrommet da 

det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye fellesskapslisenser, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

5. Dersom en medlemsstat ikke har vært, og sannsynligvis ikke vil bli, rammet av vanskeligheter som har gjort det praktisk 

umulig å fornye fellesskapslisenser i tidsrommet 1. mars 2020 til 31. august 2020 som følge av de ekstraordinære 

omstendighetene forårsaket av covid-19-utbruddet, eller har truffet egnede nasjonale tiltak for å redusere slike vanskeligheter, 

kan medlemsstaten beslutte ikke å anvende nr. 1, etter først å ha underrettet Kommisjonen. Kommisjonen skal underrette de 

andre medlemsstatene om dette og offentliggjøre en melding i Den europeiske unions tidende. 

En medlemsstat som har besluttet ikke å anvende nr. 1 som omhandlet i første ledd, skal ikke hindre grensekryssende 

virksomhet for en økonomisk aktør eller enkeltperson som støtter seg på unntak angitt i nr. 1 som får anvendelse i en annen 

medlemsstat. 

Artikkel 9 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv (EU) nr. 2016/798 

1. Uten hensyn til artikkel 10 nr. 13 i direktiv (EU) 2016/798 skal fristene for å fornye felles sikkerhetssertifikater som ellers 

ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks 

måneder. Det berørte felles sikkerhetssertifikatet forblir gyldig i samsvar med dette. 

2. Uten hensyn til artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2016/798 skal gyldigheten av sikkerhetstillatelser som i henhold til nevnte 

bestemmelse ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget 

med seks måneder.  
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3. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye 

felles sikkerhetssertifikater utstedt i samsvar med artikkel 10 nr. 8 i direktiv (EU) 2016/798 eller forlenge gyldighetstiden for 

sikkerhetstillatelser på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense spredningen av covid-19, kan den 

inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge tidsrommene angitt i nr. 1 og 2, alt etter hva som er relevant. Søknaden 

kan gjelde tidsrommet 1. mars 2020 til 31. august 2020 eller seksmånedersperiodene angitt i henholdsvis nr. 1 og 2, eller begge 

deler. Den skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

4. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 3 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i 

henholdsvis nr. 1 og 2, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det 

tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye felles sikkerhetssertifikater eller utvide 

gyldighetsperioden for sikkerhetstillatelser, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 10 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv 2004/49/EF 

1. Uten hensyn til artikkel 10 nr. 5 i direktiv 2004/49/EF skal fristene for å fornye sikkerhetssertifikater som ellers ville ha 

utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder. De 

berørte sikkerhetssertifikatene forblir gyldige i samsvar med dette. 

2. Uten hensyn til artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF skal fristene for å fornye sikkerhetsgodkjenninger som ellers ville 

ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder. Den 

berørte sikkerhetstillatelsen forblir gyldig i samsvar med dette. 

3. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye 

sikkerhetssertifikater eller sikkerhetstillatelser på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense 

spredningen av covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge tidsrommene angitt i nr. 1 og 2, alt etter 

hva som er relevant. Søknaden kan gjelde tidsrommet 1. mars 2020 til 31. august 2020 eller seksmånedersperiodene angitt i 

henholdsvis nr. 1 og 2, eller begge deler. Den skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

4. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 3 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i 

henholdsvis nr. 1 og 2, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det 

tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye sikkerhetssertifikater eller sikkerhetstillatelser, og 

skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 11 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv 2007/59/EF 

1. Uten hensyn til artikkel 14 nr. 5 i direktiv 2007/59/EF skal førerbevis som ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom  

1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder fra utløpsdatoen for det enkelte 

førerbevis. 

2. Uten hensyn til artikkel 16 i og vedlegg II og VII til direktiv 2007/59/EF skal fristene for å gjennomføre de periodiske 

kontrollene som i henhold til nevnte bestemmelser ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og  

31. august 2020, i hvert enkelt tilfelle anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder. Førerbevisene nevnt i artikkel 14 

og sertifikatene nevnt i artikkel 15 i nevnte direktiv forblir gyldige i samsvar med dette.  
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3. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye 

førerbevis eller foreta periodiske kontroller på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense 

spredningen av covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge tidsrommene angitt i nr. 1 eller 2, alt 

etter hva som er relevant. Søknaden kan gjelde tidsrommet mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020 eller seksmåneders-

periodene angitt i henholdsvis nr. 1 og 2, eller begge deler. Den skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

4. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 3 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i 

henholdsvis nr. 1 og 2, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det 

tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye førerbevis eller gjennomføre periodiske 

kontroller, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

5. Dersom en medlemsstat ikke har vært, og sannsynligvis ikke vil bli, rammet av vanskeligheter som har gjort det praktisk 

umulig å fornye førerbeviser eller gjennomføre periodiske kontroller i perioden mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020 som 

følge av de ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-utbruddet, eller har truffet egnede nasjonale tiltak for å 

redusere slike vanskeligheter, kan medlemsstaten beslutte ikke å anvende nr. 1 og 2 etter først å ha underrettet Kommisjonen. 

Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om dette og offentliggjøre en melding i Den europeiske unions tidende. 

En medlemsstat som har besluttet ikke å anvende nr. 1 og 2 som omhandlet i første ledd, skal ikke hindre grensekryssende 

virksomhet for en økonomisk aktør eller enkeltperson som støtter seg på unntak angitt i nr. 1 og 2 som får anvendelse i en 

annen medlemsstat. 

Artikkel 12 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv 2012/34/EU 

1. Uten hensyn til artikkel 23 nr. 2 i direktiv 2012/34/EF skal fristene for å foreta den regelmessige gjennomgåelsen som i 

henhold til disse bestemmelsene ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være 

eller ha blitt forlenget med seks måneder dersom en lisensutstedende myndighet har innført bestemmelser om regelmessig 

gjennomgåelse. 

2. Uten hensyn til artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2012/34/EF skal gyldigheten av midlertidige lisenser som ellers ville ha utløpt 

eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder fra 

utløpsdatoen angitt på den enkelte midlertidige lisens. 

3. Uten hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2012/34/EU skal den lisensutstedende myndigheten avgjøre søknader inngitt 

mellom 12. januar 2020 og 31. august 2020 innen ni måneder etter at alle relevante opplysninger, særlig opplysningene nevnt i 

vedlegg III til nevnte direktiv, er framlagt. 

4. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å foreta 

regelmessige gjennomgåelser av eller annullere midlertidige opphevinger av lisenser eller utstede nye lisenser i tilfeller der 

lisenser tidligere er tilbakekalt, på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense spredningen av  

covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge tidsrommene angitt i nr. 1 eller 2, alt etter hva som er 

relevant. Søknaden kan gjelde tidsrommet 1. mars 2020 til 31. august 2020 eller seksmånedersperioden, eller begge deler. Den 

skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

5. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 4 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i  

nr. 1, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det tidsrommet da 

det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å annullere midlertidige opphevinger av lisenser eller utstede nye lisenser 

i tilfeller der lisenser tidligere er tilbakekalt, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 13 

Behandling av lisenser utstedt til jernbaneforetak i henhold til direktiv 2012/34/EU ved manglende oppfyllelse av 

kravene til økonomisk evne 

Uten hensyn til artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2012/34/EU kan en lisensutstedende myndighet innen 31. august 2020, dersom den 

på grunnlag av en kontroll omhandlet i nevnte bestemmelse foretatt mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020 kommer til at et 

jernbaneforetak ikke lenger kan oppfylle kravene til økonomisk evne omhandlet i artikkel 20 i nevnte direktiv, beslutte ikke å 

oppheve midlertidig eller tilbakekalle det berørte jernbaneforetakets lisens, forutsatt at sikkerheten ikke settes i fare, og forutsatt 

at det er realistiske utsikter til en tilfredsstillende økonomisk gjenreisning for jernbaneforetaket i løpet av den påfølgende 

seksmånedersperioden. 

Artikkel 14 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv 96/50/EF 

1. Uten hensyn til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 96/50/EF skal fristene for å gjennomgå legeundersøkelser som i henhold til 

nevnte bestemmelse ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt 

forlenget med seks måneder. Skipsførersertifikatene til personer som er forpliktet til å gjennomgå legeundersøkelsene i henhold 

til nevnte direktivs artikkel 6 nr. 2 forblir gyldige i samsvar med dette. 

2. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å 

gjennomføre legeundersøkelser på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense spredningen av 

covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge periodene angitt i nr. 1. Søknaden kan gjelde 

tidsrommet 1. mars 2020 til 31. august 2020 eller seksmånedersperioden angitt i nr. 1, eller begge deler. Den skal oversendes 

Kommisjonen innen 1. august 2020. 

3. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 2 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i  

nr. 1, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det tidsrommet da 

det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å gjennomføre legeundersøkelser, og skal uansett ikke overstige seks 

måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 15 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv (EU) nr. 2016/1629 

1. Uten hensyn til artikkel 10 i forordning 2016/1629 skal gyldigheten av unionssertifikater for fart på innlands vannveier 

som ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med 

seks måneder. 

2. Uten hensyn til artikkel 28 i direktiv (EU) 2016/1629 skal gyldigheten av dokumenter som omfattes av nevnte direktivs 

virkeområde og som er utstedt av medlemsstatenes vedkommende myndigheter i henhold til direktiv 2006/87/EF før  

6. oktober 2018, og som i samsvar med nevnte bestemmelse ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og 

31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder. 

3. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye 

unionssertifikater for fart på innlands vannveier eller dokumentene nevnt i nr. 2 på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for 

å forhindre eller begrense spredningen av covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge tidsrommene 

angitt i nr. 1 og 2, alt etter hva som er relevant. Søknaden kan gjelde tidsrommet 1. mars 2020 til 31. august 2020 eller 

seksmånedersperiodene angitt i henholdsvis nr. 1 og 2, eller begge deler. Den skal oversendes Kommisjonen innen  

1. august 2020.  
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4. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 3 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den vedta en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene angitt i 

henholdsvis nr. 1 og 2, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at den gjenspeiler det 

tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å fornye EU-sertifikatene for fart på innlands vannveier 

eller dokumentene nevnt i nr. 2, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 16 

Forlengelse av fristene fastsatt i forordning (EF) nr. 725/2004 

1. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 6 i forordning (EF) nr. 725/2004 skal fristene for å gjennomføre periodisk revisjon av 

sårbarhetsvurderinger av havneanlegg som i henhold til nevnte bestemmelse ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom  

1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget til 30. november 2020. 

2. Som unntak fra del B avsnitt 13.6 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 725/2004 skal øvelser som det ikke har vært mulig å 

gjennomføre, eller som ikke kan gjennomføres i 2020 med de intervallene som er angitt der, gjennomføres minst to ganger i 

løpet av 2020, og det skal være høyst seks måneder mellom øvelsene. 

3. Uten hensyn til del B avsnitt 13.7 og 18.6 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 725/2004 skal 18-månedersfristene for å 

gjennomføre de ulike typene øvelser som i henhold til nevnte bestemmelser ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom  

1. mars 2020 og 31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder i hvert tilfelle, men uansett ikke lenger 

enn til 31. desember 2020. 

4. Når det gjelder kravene fastsatt i del B avsnitt 13.7 og 18.6 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 725/2004 om at de ulike 

typene øvelser skal holdes minst én gang hvert kalenderår, skal øvelser som gjennomføres i 2021 i perioden som omfattes av en 

tillatelse i utstedt henhold til nr. 5 i denne artikkelen, anses som gjennomført i 2020. 

5. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å 

gjennomføre sårbarhetsvurderinger av havneanlegg eller gjennomføre de ulike typene øvelser som er nevnt i del B avsnitt 13.7 

og 18.6 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 725/2004, på grunn av tiltak medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense 

spredningen av covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om tillatelse til å forlenge tidsrommene og fristene angitt i nr. 1 og 

3, alt etter hva som er relevant. Søknaden kan gjelde tidsrommet 1. mars 2020 til 31. august 2020, fristene eller 

seksmånedersperiodene angitt i henholdsvis nr. 1 og 3, eller en kombinasjon av disse. Den skal oversendes Kommisjonen innen 

1. august 2020. 

6. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 5 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den treffe en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene og 

fristene angitt i henholdsvis nr. 1 og 3, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at 

den gjenspeiler det tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å gjennomføre sårbarhetsvurderinger 

av havneanlegg eller de ulike typene øvelser, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 17 

Forlengelse av fristene fastsatt i direktiv 2005/65/EF 

1. Uten hensyn til artikkel 10 i direktiv 2005/65/EF skal fristene for gjennomgåelse av sårbarhetsvurderinger av havner og 

sikkerhetsplaner for havner som i henhold til nevnte artikkel ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og  

31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder i hvert tilfelle, men uansett ikke lenger enn til  

30. november 2020. 

2. Uten hensyn til artikkel 7 nr. 7 i og vedlegg III til direktiv 2005/65/EF skal 18-månedersfristene for å gjennomføre 

opplæringsøvelser som i henhold til nevnte vedlegg ellers ville ha utløpt eller ville utløpe mellom 1. mars 2020 og  

31. august 2020, anses å være eller ha blitt forlenget med seks måneder i hvert tilfelle, men uansett ikke lenger enn til  

30. november 2020. 
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3. Når det gjelder kravet i vedlegg III til direktiv 2005/65/EF om at det skal holdes opplæringsøvelser minst én gang hvert 

kalenderår, skal opplæringsøvelser som gjennomføres i 2021 i tidsrommet som omfattes av en tillatelse utstedt i samsvar med 

nr. 4 i denne artikkelen, anses også å ha blitt gjennomført i 2020. 

4. Dersom en medlemsstat anser at det etter 31. august 2020 sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å gjennomgå 

sårbarhetsvurderinger av havner eller sikkerhetsplaner for havner eller gjennomføre opplæringsøvelser på grunn av tiltak 

medlemsstaten har truffet for å forhindre eller begrense spredningen av covid-19, kan den inngi en begrunnet søknad om 

tillatelse til å forlenge tidsrommene og fristene angitt i nr. 1 og 2, alt etter hva som er relevant. Søknaden kan gjelde tidsrommet 

1. mars 2020 til 31. august 2020, fristene eller seksmånedersperiodene angitt i henholdsvis nr. 1 og 2, eller en kombinasjon av 

disse. Den skal oversendes Kommisjonen innen 1. august 2020. 

5. Dersom Kommisjonen i forbindelse med en søknad inngitt i henhold til nr. 4 kommer til at kravene fastsatt i nevnte 

nummer er oppfylt, skal den treffe en beslutning der vedkommende medlemsstat gis tillatelse til å forlenge periodene og 

fristene angitt i henholdsvis nr. 1 og 2, alt etter hva som er berettiget i det enkelte tilfelle. Forlengelsen skal slik begrenses at 

den gjenspeiler det tidsrommet da det sannsynligvis fortsatt ikke vil være praktisk mulig å gjennomgå sårbarhetsvurderinger av 

havner eller sikkerhetsplaner for havner eller fullføre opplæringstiltak, og skal uansett ikke overstige seks måneder. 

Kommisjonen skal offentliggjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 4. juni 2020. 

Artikkel 3 nr. 4, artikkel 4 nr. 6, artikkel 5 nr. 5, artikkel 7 nr. 5, artikkel 8 nr. 5 og artikkel 11 nr. 5 får imidlertid anvendelse fra 

28. mai 2020. 

Første, annet og tredje ledd i denne artikkelen berører ikke den tilbakevirkende kraften i henhold til artikkel 2–17. 

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

Utferdiget i Brussel 25. mai 2020. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

A. METELKO-ZGOMBIĆ 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2020/696 

av 25. mai 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet på 

bakgrunn av covid-19-pandemien(*) 

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) Covid-19-pandemien har ført til et kraftig fall i lufttrafikken som følge av en betydelig reduksjon i etterspørselen etter 

transport og medlemsstatenes og tredjestaters vedtakelse av direkte tiltak som stenging av grenser og forbud mot 

lufttrafikk for å begrense pandemien. 

2) Tall offentliggjort av Eurocontrol, som er nettverksforvalter for lufttrafikknettverksfunksjonene i Det felles europeiske 

luftrom, antyder et fall i lufttrafikken på rundt 90 % for den europeiske regionen ved utgangen av mars 2020 

sammenlignet med mars 2019. Luftfartsselskaper melder om betydelige reduksjoner i antallet forhåndsreservasjoner 

som følge av covid-19-pandemien, og innstiller flygninger for ruteplanperiodene vinteren 2019–2020 og sommeren 

2020. Dette plutselige fallet i etterspørsel og innstilte flygninger i et omfang man aldri tidligere har sett, har ført til 

alvorlige likviditetsproblemer for luftfartsselskaper. Disse likviditetsproblemene er direkte knyttet til covid-19-

pandemien. 

3) EU-luftfartsselskaper, som var finansielt sunne før covid-19-pandemien, står overfor likviditetsproblemer som kan føre 

til at deres lisens oppheves midlertidig, tilbakekalles eller erstattes med midlertidige lisenser uten at det er et strukturelt 

økonomisk behov for det. Tildeling av en midlertidig lisens i henhold til artikkel 9 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(2) kan sende et negativt signal til markedet om et luftfartsselskaps evne til å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 27.5.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2020 av 18. juni 2020 

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

(1) Europaparlamentets holdning av 15. mai 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 25. mai 2020. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

(EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3). 
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overleve, som igjen kan forverre eventuelle økonomiske problemer som ellers ville vært midlertidige. På bakgrunn av 

vurderingen utført i perioden fra 1. mars 2020 til 31. desember 2020 bør derfor lisensen til slike luftfartsselskaper ikke 

oppheves midlertidig eller tilbakekalles, forutsatt at det ikke er fare for sikkerheten og at det er realistiske utsikter til 

tilfredsstillende finansiell rekonstruksjon innen tolv måneder. Ved utløpet av tolvmånedersperioden bør EU-luftfarts-

selskapet omfattes av framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1008/2008. Forpliktelsen i artikkel 

9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1008/2008 om å underrette Kommisjonen bør også gjelde for beslutninger om ikke å 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle lisensen. 

4) I tillegg til nødtiltak som kan anvendes ved plutselige problemer av kort varighet som følge av uforutsigbare og 

uunngåelige omstendigheter i henhold til artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1008/2008, bør medlemsstatene kunne avslå, 

begrense eller pålegge vilkår for utøvelsen av trafikkrettigheter for å håndtere problemer som følger av covid-19-

pandemien, og som kan bli langvarige. Slike nødtiltak som treffes i forbindelse med covid-19-pandemien, bør overholde 

prinsippene om forholdsmessighet og gjennomsiktighet, og bør bygge på objektive og ikke-diskriminerende kriterier 

som gjelder i samsvar med artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1008/2008. 

5) På lufthavner der antallet leverandører av lufthavnrelaterte tjenester er begrenset i henhold til artikkel 6 nr. 2 og artikkel 

9 i rådsdirektiv 96/67/EF(3), kan leverandørene velges for en periode på høyst sju år. Leverandører som denne perioden 

nærmer seg slutten for, kan dermed ha vanskeligheter med å få tilgang til finansiering. Den maksimale perioden bør 

derfor forlenges. 

6) På lufthavner der antallet leverandører av lufthavnrelaterte tjenester er begrenset, er det som følge av covid-19-

pandemien mulig at én eller flere leverandører slutter å levere sine tjenester ved en gitt lufthavn før en ny leverandør kan 

velges på grunnlag av prosedyren fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 96/67/EF. Under slike omstendigheter bør 

lufthavnadministrasjonen kunne velge en leverandør av lufthavnrelaterte tjenester direkte for å levere tjenester i en 

periode på høyst seks måneder. Det bør minnes om at dersom lufthavnadministrasjonen må kjøpe inn lufthavnrelaterte 

tjenester som følge av covid-19-pandemien og er en oppdragsgiver i henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/25/EU(4), får det direktivet anvendelse. 

7) Tilfredsstillende finansiell rekonstruksjon bør gjennomføres etter en plan som har som mål å forhindre permitteringer, 

og med garantier for at den finansielle rekonstruksjonen ikke skader arbeidstakernes rettigheter. Forlengelsen av 

tillatelser for leverandører av lufthavnrelaterte tjenester bør ha som mål å bevare arbeidsplasser og arbeidstakernes 

rettigheter. 

8) Det er vanskelig å forutsi den videre utviklingen av covid-19-pandemien og dens følger for lufttransportsektoren. 

Kommisjonen bør løpende analysere covid-19-pandemiens følger for lufttransportsektoren, og dersom de ugunstige 

forholdene vedvarer, bør Unionen uten unødig opphold kunne forlenge gyldighetsperioden for tiltakene som er fastsatt 

ved denne forordningen. 

9) For å kunne forlenge, når det er nødvendig og berettiget, den perioden vedkommende lisensutstedende myndigheter kan 

beslutte ikke å midlertidig oppheve eller tilbakekalle lisensene, den perioden medlemsstatene kan avslå, begrense eller 

pålegge vilkår for utøvelsen av trafikkrettigheter og den perioden kontraktene med leverandører av lufthavnrelaterte 

tjenester kan forlenges og en lufthavnadministrasjon kan velge en leverandør av lufthavnrelaterte tjenester direkte, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

derfor delegeres til Kommisjonen for å endre forordning (EF) nr. 1008/2008. 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(5). 

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 som deltar i utarbeidingen av delegerte rettsakter.  

  

(3) Rådsdirektiv 96/67/EF av 15. oktober 1996 om adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene i Fellesskapet (EFT L 272 

av 25.10.1996, s. 36). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- 

og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

(5) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 
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10) Med tanke på det akutte behovet som følge av de ekstraordinære omstendighetene forårsaket av covid-19-pandemien og 

som berettiger de foreslåtte tiltakene, og særlig for å kunne vedta de nødvendige tiltakene raskt for å håndtere de 

alvorlige og umiddelbare problemene sektoren står overfor, bør det fastsette et unntak fra åtteukersperioden nevnt i 

artikkel 4 i protokoll nr. 1 om nasjonalforsamlingenes rolle i Unionen, vedlagt traktaten om Den europeiske union 

(TEU), TEUV og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

11) Ettersom målet for denne forordningen, som er å endre forordning (EF) nr. 1008/2008 som følge av covid-19-

pandemien, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger 

bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEU. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

12) Det uforutsigbare og plutselige utbruddet av covid-19 og regelverksprosedyrene som kreves for å vedta relevante tiltak, 

gjorde det umulig å vedta slike tiltak i tide. Bestemmelsene i denne forordningen bør derfor også omfatte en periode før 

den trer i kraft. Gitt disse bestemmelsenes egenart medfører en slik framgangsmåte ikke at de involverte personenes 

legitime forventninger tilsidesettes. 

13) Forordning (EF) nr. 1008/2008 bør derfor endres. 

14) Med tanke på det akutte behovet som følge av de ekstraordinære omstendighetene som berettiger de foreslåtte tiltakene, 

bør denne forordningen tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1008/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 nr. 1 skal lyde: 

«1. Denne forordningen regulerer utstedelse av lisenser til luftfartsselskaper i Fellesskapet, disse luftfartsselskapenes rett 

til å drive lufttrafikk innenfor Fellesskapet og prising av lufttrafikk innenfor Fellesskapet. Den fastsetter også midlertidige 

regler for levering av lufthavnrelaterte tjenester ved Unionens lufthavner.» 

2) I artikkel 9 skal nye numre lyde: 

«1a. På grunnlag av vurderingene nevnt i nr. 1 utført fra 1. mars 2020 til 31. desember 2020 kan vedkommende 

lisensutstedende myndighet før utløpet av perioden beslutte ikke å midlertidig oppheve eller tilbakekalle EU-luftfarts-

selskapets lisens forutsatt at det ikke er fare for sikkerheten, og at det er realistiske utsikter til en tilfredsstillende finansiell 

rekonstruksjon innen de påfølgende tolv månedene. Den skal vurdere EU-luftfartsselskapets resultater ved utløpet av 

tolvmånedersperioden og beslutte om lisensen skal oppheves midlertidig eller tilbakekalles og om en midlertidig lisens skal 

gis på grunnlag av nr. 1. 

1b. Dersom Kommisjonen på grunnlag av data offentliggjort av Eurocontrol, som er nettverksforvalter for lufttrafikknett-

verksfunksjonene i det felles europeisk luftrom, finner at nedgangen i lufttrafikken sammenlignet med tilsvarende periode i 

2019 vedvarer og sannsynligvis vil vedvare, og på grunnlag av de beste tilgjengelige vitenskapelige dataene, slik som data 

fra Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer, også finner at denne situasjonen skyldes 

virkningen av covid-19-pandemien, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 25a for å endre 

denne forordningen ved tilsvarende å forlenge perioden 1. mars 2020 – 31. desember 2020 angitt i nr. 1a i denne artikkelen. 

1c. Kommisjonen skal løpende overvåke situasjonen på bakgrunn av kriteriene fastsatt i nr. 1b. Kommisjonen skal på 

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

innen 15. november 2020. Når kriteriene nevnt i nr. 1b er oppfylt, skal Kommisjonen så snart som mulig vedta den 

delegerte rettsakten omhandlet i nr. 1b.  
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1d. Dersom lufttransportsektoren i Unionen påvirkes langvarig av covid-19-pandemien og det foreligger tvingende 

hasteårsaker, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 25b anvendes på delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne 

artikkelen.» 

3) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 21a 

Nødtiltak knyttet til covid-19-pandemien 

1. Uansett artikkel 21 kan medlemsstatene for perioden fra 1. mars 2020 til 31. desember 2020 uten samtykke fra 

Kommisjonen som nevnt i artikkel 21 nr. 1 avslå, begrense eller pålegge vilkår for utøvelsen av trafikkrettigheter dersom 

dette tiltaket er nødvendig for å håndtere covid-19-pandemien. Slike tiltak skal overholde prinsippene om forholds-

messighet og gjennomsiktighet, og skal bygge på objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

2. Medlemsstaten skal uten unødig opphold underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om et tiltak som 

nevnt i nr. 1 og dets varighet, og skal tilstrekkelig begrunne behovet for tiltaket. Dersom medlemsstaten endrer, midlertidig 

opphever eller trekker tilbake et slikt tiltak etter at denne forordningen er trådt i kraft, skal den underrette Kommisjonen og 

de andre medlemsstatene om dette. 

3. Kommisjonen kan på anmodning fra eventuelle andre involverte medlemsstater eller på eget initiativ midlertidig 

oppheve tiltaket nevnt i nr. 2 dersom det ikke oppfyller kravene i nr. 1, eller dersom det på annen måte er i strid med 

unionsretten. 

4. Dersom Kommisjonen på grunnlag av beste vitenskapelige kunnskap, dokumentasjon og data, slik som data fra Det 

europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer, som bekrefter at covid-19-pandemien vedvarer, anser at 

avslag, begrensninger eller pålagte vilkår for medlemsstatenes utøvelse av trafikkrettigheter kan være nødvendig utover 

perioden nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 25a for å 

endre denne forordningen ved å forlenge perioden tilsvarende. 

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

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

innen 15. november 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 covid-19-pandemien og det foreligger tvingende 

hasteårsaker, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 25b anvendes på delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne 

artikkelen.» 

4) Nytt kapittel skal lyde: 

«KAPITTEL IVa 

MIDLERTIDIGE REGLER FOR LUFTHAVNRELATERTE TJENESTER 

Artikkel 24a 

1. Som unntak fra artikkel 11 nr. 1 bokstav d) i rådsdirektiv 96/67/EF(*) kan kontrakter inngått med eller tillatelser gitt 

til leverandører av lufthavnrelaterte tjenester valgt på grunnlag av prosedyren fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i nevnte direktiv 

som utløper i perioden fra 28. mai 2020 til 31. desember 2021, forlenges til 31. desember 2022. 

2. Som unntak fra artikkel 11 nr. 1 bokstav e) i direktiv 96/67/EF, i perioden fra 1. mars 2020 til 31. desember 2020, 

dersom en leverandør av lufthavnrelaterte tjenester innstiller sin virksomhet før utløpet av perioden som vedkommende er 

valgt for, kan lufthavnadministrasjonen eller vedkommende myndighet i medlemsstaten velge en leverandør av lufthavn-

relaterte tjenester direkte til å levere tjenestene i en periode på høyst seks måneder eller inntil 31. desember 2020, idet den 

lengste perioden gjelder. 

3. Dersom Kommisjonen på grunnlag av data offentliggjort av Eurocontrol finner at nedgangen i lufttrafikken 

sammenlignet med tilsvarende periode i 2019 vedvarer og sannsynligvis vil vedvare, at denne situasjonen er et resultat av 

vovid-19-pandemiens virkninger og at dette fører til avbrudd i leveringen av lufthavnrelaterte tjenester ved Unionens 

lufthavner, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 25a for å endre denne forordningen ved å 

forlenge periodene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkelen tilsvarende.  
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4. Kommisjonen skal løpende overvåke situasjonen på bakgrunn av kriteriene fastsatt i nr. 3. Kommisjonen skal på 

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

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

nr. 3. 

5. Dersom lufttransportsektoren i Unionen påvirkes langvarig av covid-19-pandemien og det foreligger tvingende 

hasteårsaker, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 25b anvendes på delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne 

artikkelen. 

  

(*) Rådsdirektiv 96/67/EF av 15. oktober 1996 om adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene i 

Fellesskapet (EFT L 272 av 25.10.1996, s. 36).» 

5) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 25a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 9 nr. 1b, artikkel 21a nr. 4 og artikkel 24a nr. 3 skal gis 

Kommisjonen for en periode på ett år fra 28. mai 2020. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 1b, artikkel 21a nr. 4 og artikkel 24a nr. 3 kan når som helst 

tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten 

som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får virkning dagen etter at den er offentliggjort 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. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 9 nr. 1b, artikkel 21a nr. 4 og artikkel 24a nr. 3 skal tre i kraft bare 

dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ 

forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 25b 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1. Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkelen trer i kraft umiddelbart og skal anvendes 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 25a. 

I slike tilfeller skal Kommisjonen oppheve rettsakten umiddelbart etter at Europaparlamentet eller Rådet har meddelt sin 

beslutning om å gjøre innsigelse.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 25. mai 2020. 

For Europaparlamentet 

D.M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

A. METELKO-ZGOMBIĆ 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/587 

av 29. april 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av 

luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom og gjennomføringsforordning  

(EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen  

av Det felles europeiske luftrom(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og 

om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU 

og 2014/53/EU, samt om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og 

rådsforordning (EØF) nr. 3922/91(1), særlig artikkel 44 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre trygg og effektiv drift av luftfartøyer, flyplasser, lufttrafikkstyring, flysikringstjenester og Det europeiske 

nett for lufttrafikkstyring må det fastsettes visse forbedringer av driftsreglene med hensyn til bruk av luftrom, 

luftfartøyutstyr og systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester samt de bestanddelene av disse som er 

nødvendige for å bruke luftrommet. Det bør derfor fastsettes nye og oppdaterte sikkerhetsrelaterte krav til 

samvirkingsevne i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2011(2) og Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 1207/2011(3). 

2) I betraktning av erfaringene fra den pågående innføringen av kapasitet til flybåren overvåking og bakkesystemenes 

databehandlingskapasitet er det nødvendig med effektiv og rettidig installasjon av luftfartøyutstyr for å gjøre hele 

overvåkingskjeden i stand til å oppnå de forventede fordelene innen de fastsatte fristene. Kriteriene for å fritas fra 

kravene om å utstyre luftfartøyer bør endres for å klargjøre hvilke luftfartøyer som skal utstyres, og hvilke som skal 

fritas fra disse kravene. Samtidig bør det samlede antallet utstyrte luftfartøyer fortsatt være hensiktsmessig og ikke 

medføre en urimelig økonomisk byrde. 

3) Et betydelig antall utstyrte luftfartøyer er allerede sertifisert i samsvar med den internasjonale standarden for flybårne 

deler og utstyr til overvåkingssystemene, som svarer til vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind IV, tredje utgave 

med alle endringer til og med nr. 77. Den standarden er fullt ut forenlig med de forventede overvåkingssystemene.  

Å pålegge bruk av den standarden som svarer til vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind IV, fjerde utgave med alle 

endringer til og med nr. 85, slik det nå er fastsatt i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011, vil 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2020 av 18. juni 2020 

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

(1) EUT L 212 av 22.8.2018, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2011 av 22. november 2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy 

for overvåking av Det felles europeiske luftrom (EUT L 305 av 23.11.2011, s. 23). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 av 22. november 2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne 
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medføre en urimelig økonomisk byrde. Derfor bør den standarden som svarer til vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, 

bind IV, tredje utgave med alle endringer til og med nr. 77, anses som minstekravet. De tekniske minstestandardene som 

luftfartøyoperatører skal overholde i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011, bør derfor endres. 

4) Statlige luftfartøyer som brukes i allmenn lufttrafikk, bør være utstyrt med funksjonsdyktige SSR-transpondere i 

samsvar med de kravene som gjelder for sivile luftfartøyer som angitt i artikkel 5 nr. 5 bokstav a) og c) i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1207/2011. Framgangsmåtene og vilkårene for statlige luftfartøyer som ikke kan utstyres 

med funksjonsdyktige SSR-transpondere, bør fortsatt være dem som er fastsatt i artikkel 8 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 1207/2011. 

5) Kravene til de formelle ordningene for overføring av overvåkingsdata mellom ytere av flysikringstjenester bør endres 

for å avspeile de eksisterende datadistribusjonsscenarioene, for å lette utvekslingen av overvåkingsdata og for å unngå å 

påføre den leverende tjenesteyteren uforholdsmessig store byrder. 

6) For å sikre at statlige luftfartøyer kan operere effektivt, bør det fastsettes at det europeiske lufttrafikkstyringssystemet 

skal kunne sikre at statlige luftfartøyer som brukes i sensitiv virksomhet og trening, er i stand til å operere ved tildeling 

av diskrete SSR-koder, og forordning (EU) nr. 1206/2011 bør derfor endres. 

7) Utbruddet av covid-19-pandemien og dens innvirkning på luftfartssektoren har skapt uforutsette hindringer for 

luftfartøyoperatørene i deres arbeid med å bringe luftfartøyene i samsvar med visse krav i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 1207/2011. Som et resultat av dette bør fristen for luftfartøyoperatører fastsatt i artikkel 5 nr. 5 og artikkel 8 

nr. 1 og 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 forlenges til 7. desember 2020. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2011 og (EU) nr. 1207/2011 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 127 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 2018/1139. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2011 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

Artikkel 2 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 2 lyde: 

«2. Denne forordningen får anvendelse på alle flygninger som gjennomføres som allmenn lufttrafikk i samsvar med 

instrumentflygereglene innenfor Det felles europeiske luftrom, med unntak av artikkel 7 nr. 3 og 4, som får anvendelse på 

alle flygninger som gjennomføres som allmenn lufttrafikk.» 

2) I artikkel 4 utgår nr. 4. 

3) I artikkel 5 skal nr. 5 og 6 lyde: 

«5. Innen 7. desember 2020 skal operatørene sikre at 

a) luftfartøyer som utfører flygninger som nevnt i artikkel 2 nr. 2, er utstyrt med funksjonsdyktige SSR-transpondere som 

oppfyller følgende vilkår: 

i) de har den kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A, 

ii) de har tilstrekkelig kontinuitet til ikke å utgjøre en driftsrisiko,  
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b) luftfartøyer med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med en høyeste faktiske flygehastighet i 

marsjhøyde på over 250 knop som utfører flygninger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et eget luftdyktighetsbevis 

utstedt for første gang 7. juni 1995 eller senere, er utstyrt med funksjonsdyktige SSR-transpondere som oppfyller 

følgende vilkår: 

i) de har den kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A og B, 

ii) de har tilstrekkelig kontinuitet til ikke å utgjøre en driftsrisiko, 

c) luftfartøyer med faste vinger og med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller en høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde på over 250 knop som utfører flygninger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et eget 

luftdyktighetsbevis utstedt for første gang 7. juni 1995 eller senere, er utstyrt med funksjonsdyktige SSR-transpondere 

som oppfyller følgende vilkår: 

i) de har den kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A, B og C, 

ii) de har tilstrekkelig kontinuitet til ikke å utgjøre en driftsrisiko. 

Første ledd bokstav b) og c) får ikke anvendelse på luftfartøyer som brukes innenfor Det felles europeiske luftrom og 

tilhører en av følgende kategorier: 

i) De flys for vedlikeholdsformål. 

ii) De flys for eksportformål. 

iii) Bruken av dem vil opphøre innen 31. oktober 2025. 

Operatører av luftfartøyer med luftdyktighetsbevis utstedt første gang før 7. desember 2020 skal innen 7. juni 2023 

oppfylle kravene angitt i første ledd bokstav b) og c) på følgende vilkår: 

i) De har før 7. desember 2020 innført et ettermonteringsprogram som påviser samsvar med første ledd bokstav b) og c). 

ii) Disse luftfartøyene har ikke vært omfattet av noen EU-finansiering bevilget for å bringe slike luftfartøyer i samsvar 

med kravene angitt i første ledd bokstav b) og c). 

For luftfartøyer der transpondernes kapasitet midlertidig ikke oppfyller kravene i første ledd bokstav b) og c), skal 

operatører ha rett til å bruke det berørte luftfartøyet i Det felles europeiske luftrom i maksimalt tre sammenhengende 

dager. 

6. Operatører skal sikre at luftfartøyer utstyrt i samsvar med nr. 5 som har en største sertifiserte startmasse på over 

5 700 kg eller en høyeste faktiske flygehastighet i marsjhøyde på over 250 knop, utfører flygninger med antennediversitet, 

med en minsteytelse som fastsatt i nr. 3.1.2.10.4 i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind IV, tredje utgave med alle 

endringer til og med nr. 77.» 

4) I artikkel 5 utgår nr. 7. 

5) I artikkel 6 utgår nr. 2. 

6) I artikkel 7 utgår nr. 2. 

7) I artikkel 7 skal nr. 3 lyde: 

«3. Medlemsstatene skal sikre at tildelingen av den 24-biters ICAO-luftfartøyadressen til luftfartøyer som er utstyrt med 

en modus S-transponder, er i samsvar med kapittel 9 med tillegg i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind III, annen 

utgave med alle endringer til og med nr. 90.» 

8) I artikkel 8 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. Medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer senest 7. desember 2020 er i samsvar med artikkel 5 nr. 5 bokstav 

a). 

2. Medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer beregnet på transport senest 7. desember 2020 er i samsvar med 

artikkel 5 nr. 5 bokstav c).» 

9) I artikkel 8 skal nytt nummer 8 lyde: 

«8. For statlige luftfartøyer der transpondernes kapasitet midlertidig ikke oppfyller kravene i nr. 1 og 2, skal medlems-

statene ha rett til å bruke det berørte luftfartøyet i Det felles europeiske luftrom i maksimalt tre sammenhengende dager.» 

10) Artikkel 14 utgår. 
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11) Ny artikkel 14a skal lyde: 

«Artikkel 14a 

Reiseplaner 

Operatører av ikke-utstyrte statlige luftfartøyer som er meldt i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og operatører av luftfartøyer 

som ikke er utstyrt i samsvar med artikkel 5 nr. 5, og som brukes innenfor Det felles europeiske luftrom, skal angi 

indikatorene SUR/EUADSBX, SUR/EUEHSX, SUR/EUELSX eller en kombinasjon av disse i post 18 i reiseplanen.» 

12) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

13) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg III 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. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I nr. 3 i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Bokstav c) skal lyde: 

«c) et luftfartøy som er berettiget til den særskilte koden fastsatt i samsvar med artikkel 4 nr. 6 bokstav c), forlater eller 

omdirigeres ut av den delen av luftrommet som er nevnt i nr. 1.» 

2) Ny bokstav d) skal lyde: 

«d) Statlige luftfartøyer som brukes i nasjonalt sensitiv virksomhet eller trening der det kreves sikkerhet og fortrolighet.» 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 1207/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Minstekapasiteten til SSR-transponderen skal være modus S nivå 2, som oppfyller ytelses- og funksjonalitets-

kriteriene i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind IV, tredje utgave med alle endringer til og med nr. 77.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Dataelementene nevnt i nr. 4 skal bare overføres av transponderen via modus S-protokollen. Sertifiserings-

prosessen for luftfartøyet og utstyret skal omfatte overføring av disse dataelementene.» 

c) Nr. 6 utgår. 

2) I del B gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Minstekapasiteten til SSR-transponderen skal være modus S nivå 2, som oppfyller ytelses- og funksjonalitets-

kriteriene i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind IV, tredje utgave med alle endringer til og med nr. 77.» 

b) Nr. 15 skal lyde: 

«15. Med unntak av formater som er reservert for militær bruk, skal dataelementene nevnt i nr. 14 bare overføres av 

transponderen via ES ADS-B-protokollen. Sertifiseringsprosessen for luftfartøyet og utstyret skal omfatte 

overføring av disse dataelementene.» 

c) Nr. 16 utgår. 

3) I del C gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2. Følgende dataelementer skal, dersom de er tilgjengelige i en digital buss, overføres av transponderen etter 

anmodning fra den bakkebaserte overvåkingskjeden, via modus S-protokollen og i samsvar med formatene angitt i 

ICAO-dokument 9871 (2. utgave):» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Dataelementene nevnt i nr. 3 skal bare overføres av transponderen via modus S-protokollen. Sertifiserings-

prosessen for luftfartøyet og utstyret skal omfatte overføring av disse dataelementene.» 

 _____   
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VEDLEGG III 

Vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

Krav til opprettelse av formelle ordninger nevnt i artikkel 5 nr. 2 

Formelle ordninger mellom ytere av flysikringstjenester for å utveksle eller stille til rådighet overvåkingsdata skal minst 

inneholde følgende: 

a) partene i ordningene, 

b) ordningenes gyldighetsperiode, 

c) omfanget av overvåkingsdataene, 

d) kildene til overvåkingsdataene, 

e) utvekslingsformatet for overvåkingsdataene, 

f) leveringspunkt for overvåkingsdataene, 

g) avtalte servicenivåer når det gjelder følgende: 

— overvåkingsdataenes ytelse, som fastsatt i artikkel 4 nr. 3, 

— framgangsmåter ved manglende funksjonsdyktighet, 

h) framgangsmåter for håndtering av endringer, 

i) rapporteringsordninger med hensyn til ytelse og tilgjengelighet, herunder uforutsette driftsavbrudd, 

j) ordninger for ledelse og samordning, 

k) ordninger for beskyttelse av og underretninger i den bakkebaserte overvåkingskjeden.» 

 __________  
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