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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1593 

av 29. oktober 2020 

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

hensyn til ytterligere undersøkelse av positive tilfeller av overførbar spongiform  

encefalopati hos sau og geit(*) 

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 

bokstav m), og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

(TSE) hos dyr. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse og 

i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) Vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter prøvetakings- og laboratorieanalysemetoder for påvisning av TSE. 

3) I henhold til kapittel C nr. 3.2 bokstav a) og b) i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 skal det gjennomføres 

ytterligere undersøkelser av prøver fra tilfeller under mistanke og prøver fra TSE-overvåking med positivt resultat i den 

bekreftende undersøkelsen. Dette kravet ble innført ved kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005(2) for å undersøke 

mulig forekomst av BSE hos småfe. 

4) Den 28. januar 2005 ble det første tilfellet av BSE hos småfe under naturlige forhold bekreftet hos en geit som var blitt 

slaktet i Frankrike. Kravene til testing av geiter ble derfor skjerpet ved kommisjonsforordning (EF) nr. 214/2005(3). 

5) Fordi det ble påvist to mulige BSE-lignende tilfeller hos sau i Frankrike og ett på Kypros i 2006, utvidet kommisjons-

forordning (EF) nr. 1041/2006(4) overvåkingsprogrammet for sau, basert på en statistisk gyldig undersøkelse, for å 

fastslå den sannsynlige prevalensen av BSE hos sauer. Disse tilfellene ble senere bekreftet å være skrapesyke, ikke BSE. 

6) Overvåkingsprogrammene ble gjennomgått ved kommisjonsforordning (EF) nr. 727/2007(5) i lys av resultatene fra to 

års intensiverte undersøkelser som ikke førte til påvisning av ytterligere tilfeller av BSE hos sauer eller geiter. 

7) Etter ytterligere systematisk undersøkelse av positive tilfeller av TSE hos sau og geit siden 2005 er det ikke påvist noen 

positive eller mistenkelige tilfeller av BSE. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 360 av 30.10.2020, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005 av 12. januar 2005 om endring av vedlegg III og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 med hensyn til epidemiologisk overvåking av overførbar spongiform encefalopati hos storfe, sauer og geiter (EUT L 10 av 

13.1.2005, s. 9). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 214/2005 av 9. februar 2005 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av overførbar spongiform encefalopati hos geiter (EUT L 37 av 10.2.2005, s. 9). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1041/2006 av 7. juli 2006 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av overførbar spongiform encefalopati hos sau (EUT L 187 av 8.7.2006, s. 10). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 727/2007 av 26. juni 2007 om endring av vedlegg I, III VII og X 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 165 av 27.6.2007, s. 8). 
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8) Ettersom det ikke er påvist noen positive eller mistenkelige tilfeller av BSE hos sau og geit siden 2005, bør 

skjelnetesting ved positive tilfeller av TSE hos sau og geit begrenses til «indekstilfellet» som definert i nr. 2 bokstav c) i 

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

9) Dessuten kreves det i henhold til kapittel C nr. 3.2 bokstav c) ii) i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 at de TSE-

tilfellene der den innledende molekylære testen ikke kan utelukke forekomst av BSE, bør gjennomgå en supplerende 

molekylær test ved et av de tre laboratoriene på listen i det nummeret. 

10) Listen ble opprettet ved forordning (EF) nr. 36/2005 på grunnlag av de metodene og den laboratorieekspertisen som 

eksisterte i 2005. Den er ikke blitt ajourført etter dette. 

11) Det bør sørges for økt fleksibilitet når det gjelder metoden for supplerende molekylær testing, hvis utforming bør 

godkjennes fra tilfelle til tilfelle av EUs referanselaboratorium, idet det tas hensyn til den nyeste vitenskapelige 

kunnskapen. Valget av utførende laboratorium bør også være mer fleksibelt for å gjøre best mulig bruk av den nyeste 

vitenskapelige kunnskapen og laboratorieekspertisen. 

12) Kapittel C nr. 3.2 bokstav a), b) og c) i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 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 X til forordning (EF) nr. 999/2001 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. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I nr. 3.2 i kapittel C i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav a) skal siste ledd lyde: 

«Dersom resultatet av en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt i)–iv) er positivt, skal dyret anses som 

et TSE-positivt tilfelle.» 

2) I bokstav b) skal tredje ledd lyde: 

«Dersom resultatet av en av de bekreftende undersøkelsene er positivt, skal dyret anses som et TSE-positivt tilfelle.» 

3) I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

a) Følgende ledd innsettes etter overskriften: 

«Prøver som etter undersøkelsene nevnt i bokstav a) eller b) anses som TSE-positive tilfeller, men som ikke anses som 

atypiske tilfeller, skal undersøkes for å utelukke forekomst av BSE bare dersom de stammer fra et indekstilfelle. Andre 

tilfeller som viser tegn som etter forsøkslaboratoriets vurdering bør undersøkes, skal også undersøkes for å utelukke 

forekomst av BSE.» 

b) Punkt i) skal lyde: 

«i) Innledende molekylær testing med skjelnende Western blot-metode 

For å utelukke forekomst av BSE skal prøvene undersøkes med en skjelnende Western blot-metode oppført i 

retningslinjene for EUs referanselaboratorium. Den skjelnende undersøkelsen skal utføres av et offisielt 

laboratorium som er utpekt av vedkommende myndighet, og som med godt resultat har deltatt i den seneste 

sammenlignende prøvingen organisert av EUs referanselaboratorium for bruk av denne metoden.» 

c) Punkt ii) skal lyde: 

«ii) Supplerende molekylær testing med ytterligere molekylære testmetoder 

TSE-tilfeller der den innledende molekylære testingen nevnt i punkt i) ikke kan utelukke forekomst av BSE etter 

retningslinjene fra EUs referanselaboratorium, skal umiddelbart sendes til EUs referanselaboratorium sammen 

med alle relevante tilgjengelige opplysninger. Prøvene skal gjennomgå ytterligere undersøkelse og bekreftelse ved 

minst en alternativ metode som er immunokjemisk forskjellig fra den opprinnelige innledende molekylære 

metoden. Utformingen av de supplerende molekylære testene skal godkjennes fra tilfelle til tilfelle av EUs 

referanselaboratorium som beskrevet i laboratoriets retningslinjer, i samsvar med den nyeste vitenskapelige 

kunnskapen og laboratorieekspertisen. EUs referanselaboratorium skal bistås av ekspertgruppen Strain Typing 

Expert Group (STEG) og av en representant for det relevante nasjonale referanselaboratoriet. 

Resultatene skal tolkes av EUs referanselaboratorium med hjelp av STEG og av en representant for det relevante 

nasjonale referanselaboratoriet. Kommisjonen skal umiddelbart underrettes om resultatet av denne fortolkningen.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1478 

av 14. oktober 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 med hensyn til prøvetaking, referansemetoden 

for påvisning og importvilkår i forbindelse med kontroll av trikiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

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

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

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

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

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 18 nr. 8 bokstav a) og 

etter samråd med Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) fastsettes regler for gjennomføring av offentlig kontroll og for tiltak som treffes av vedkommende 

myndigheter i forbindelse med produksjon av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. 

2) Trikiner er parasitter som kan forekomme i kjøtt av mottakelige arter som svin og forårsake næringsmiddelbårne 

sykdommer hos mennesker som inntar infisert kjøtt. Ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375(2) 

fastsettes særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt, inkludert laboratorieundersøkelse av kjøttprøver av alle 

slaktesvin. 

3) I påvente av resultatet av trikinundersøkelsen kan skrotter på visse vilkår deles i høyst seks deler. For produksjon av 

visse spesifikke produkter av tamsvin er det nødvendig med varmskjæring i flere deler før resultatet av 

trikinundersøkelsen er tilgjengelig. For slike spesifikke produkter bør derfor oppskjæring i flere deler være tillatt, 

forutsatt at det sikres at kjøttet er trygt. 

4) I gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 fastsettes et unntak fra trikinundersøkelsen ved import til Unionen dersom 

svinene kommer fra offisielt trikinfrie driftsenheter som benytter kontrollerte oppstallingsforhold. Et tredjeland kan 

anvende dette unntaket bare dersom det har underrettet Kommisjonen om anvendelsen av unntaket og er oppført for 

dette formålet av Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 338 av 15.10.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 av 10. august 2015 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av 

trikiner i kjøtt (EUT L 212 av 11.8.2015, s. 7). 
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5) I denne forbindelse viser artikkel 13 i forordning (EU) 2015/1375 til tredjeland oppført i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 206/2010(3) og kommisjonsvedtak 2007/777/EF(4). Forordning (EU) nr. 206/2010 og beslutning 2007/777/EF 

oppheves ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/692(5) med virkning fra 21. april 2021. Derfor, og av 

forenklingshensyn, bør muligheten til å utarbeide lister over tredjeland som anvender unntaksbestemmelsene for 

trikiner, fastsettes direkte i gjennomføringsforordningen. 

6) I henhold til artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 og artikkel 13 i delegert kommisjonsforordning 

2019/625(6) skal forsendelser av visse dyr og varer ledsages av et offisielt sertifikat for å sikre at dyr og varer oppfyller 

de relevante kravene som er fastsatt i bestemmelsene i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. Artikkel 14 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375, som krever at attestasjon av trikinundersøkelsen eller driftsenhetens status 

for trikiner inkluderes i de offisielle sertifikatene for handel med levende tamsvin innenfor Unionen og for import til 

Unionen av slike svin og kjøtt av dem, er blitt overflødig og bør derfor utgå. 

7) I kapittel I i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 er det fastsatt en referansemetode for påvisning av 

trikiner i prøver tatt fra skrotter av tamsvin. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon vedtok i 2015 den globale 

standarden ISO 18743:2015, som fastsetter en metode for påvisning av trikinlarver i muskelvevet i kjøtt fra dyr beregnet 

på konsum. Referansemetoden for påvisning av trikiner, fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375, oppfyller 

kravene i ISO 18743:2015. 

8) Referansemetoden i forordning (EU) 2015/1375 bør derfor erstattes med ISO 18743:2015 for å bringe Unionens 

referansemetode i samsvar med denne globale standarden. Dette vil lette eksporten av svinekjøtt fra Unionen uten å 

skape ytterligere krav til eller byrder for europeiske laboratorier som benytter referansemetoder ved offentlige 

kontroller. 

9) Ettersom forordning (EU) nr. 206/2010 og vedtak 2007/777/EF oppheves først fra 20. april 2021, bør endringen av 

listen over tredjeland og sertifikatmalene få anvendelse først fra nevnte dato. 

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 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 utgår nr. 3 andre ledd. 

2) I artikkel 3 skal nytt nummer 5 lyde: 

«5. Som unntak fra artikkel 2 nr. 3 og etter godkjenning fra vedkommende myndighet 

a) kan skrotter deles opp i et nedskjæringsanlegg som er tilknyttet eller atskilt fra slakteriet, forutsatt at 

i) dette er godkjent av vedkommende myndighet, 

ii) en skrott eller deler av denne ikke har mer enn ett nedskjæringsanlegg som bestemmelsessted, 

  

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

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

20.3.2010, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår samt sertifikatmaler for import fra 

tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 2005/432/EF 

(EUT L 312 av 30.11.2007, s. 49). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/692 av 30. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

med hensyn til regler for innførsel til Unionen og forflytning og håndtering etter innførsel av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og 

produkter av animalsk opprinnelse (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 379). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18). 
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iii) nedskjæringsanlegget ligger på medlemsstatens territorium, og 

iv) alle deler erklæres uegnet til konsum dersom resultatet er positivt. 

b) kan skrotter av tamsvin deles i flere deler i et nedskjæringsanlegg i de samme lokalene som eller tilknyttet 

slakteriet, forutsatt at 

i) dette er godkjent av vedkommende myndighet, 

ii) varmskjæring kreves ved framstillingen av spesifikke produkter, 

iii) alle deler erklæres uegnet til konsum dersom resultatet er positivt.» 

3) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 første ledd skal lyde: 

«Skrotter som nevnt i artikkel 2 eller deler av disse, unntatt de som er nevnt i artikkel 3 nr. 5, kan ikke forlate lokalene 

før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger og prøven er negativ.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Dersom det finnes en framgangsmåte på slakteriet som sikrer at ingen deler av skrotter som undersøkes, forlater 

lokalene før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger og prøven er negativ, og framgangsmåten er formelt godkjent 

av vedkommende myndighet, eller dersom unntaket fastsatt i artikkel 3 nr. 5 får anvendelse, kan stempelmerket nevnt i 

artikkel 18 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 påføres før resultatet av trikinundersøkelsen foreligger.» 

4) Artikkel 13 nr. 2 skal lyde: 

«2. Bare tredjeland oppført i vedlegg VII kan anvende unntakene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 og 3, etter å ha underrettet 

Kommisjonen om anvendelsen av disse unntakene». 

5) Artikkel 14 utgår. 

6) I vedlegg I skal kapittel I lyde: 

«KAPITTEL I 

REFERANSEMETODE FOR PÅVISNING 

Referansemetoden for påvisning ved undersøkelse av prøver for trikiner skal være ISO 18743:2015.» 

7) Nytt vedlegg VII skal lyde: 

«VEDLEGG VII 

Tredjeland som anvender unntaket nevnt i artikkel 13 nr. 2». 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 4, 5 og 7 får anvendelse fra 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 14. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/388 

av 6. mars 2020 

om fastsettelse av regler for anvendelsen av rådsdirektiv 90/428/EØF med hensyn til unntak fra reglene 

for hestekonkurranser og om endring av kommisjonsbeslutning 2009/712/EF med hensyn til henvisninger 

til regelverk på det avlstekniske området 

[meddelt under nummer C(2020) 1269](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/428/EØF av 26. juni 1990 om handel med dyr av hestefamilien beregnet på konkurranser 

og om fastsettelse av vilkår for deltakelse i konkurranser(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 3 i direktiv 90/428/EØF fastsetter at konkurransereglene ikke kan gjøre forskjell på dyr av hestefamilien som er 

registrert i eller med opprinnelse i medlemsstaten der konkurransen avholdes, og dyr av hestefamilien som er registrert i 

eller med opprinnelse i en annen medlemsstat. 

2) Artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/428/EØF angir to unntak fra forpliktelsen om ikke-diskriminering som er fastsatt i artikkel 

3 i det nevnte direktivet. Det første unntaket gjelder visse typer konkurranser og arrangementer, mens det andre lar 

medlemsstatene sette av en viss prosentandel av gevinsten og overskuddet som følger av konkurransen, til å verne, 

utvikle og forbedre oppdrettsvirksomheten. Dersom en medlemsstat har til hensikt å benytte det første unntaket, må den 

underrette medlemsstatene og offentligheten om dette på forhånd og begrunne anvendelsen av unntaket. Dersom en 

medlemsstat har til hensikt å benytte det andre unntaket, må den gjøre kriteriene for fordelingen av disse midlene 

tilgjengelige for de andre medlemsstatene og offentligheten. 

3) Kommisjonsvedtak 2009/712/EF(2) inneholder standardskjemaer for framlegging av de opplysningene som kreves for å 

benytte unntakene i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/428/EØF. Vedtaket oppheves fra 21. april 2021 ved delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2019/2035(3). Det har vist seg at opplysningene som medlemsstatene framlegger, ofte er 

foreldet, og i mange tilfeller hindrer språkproblemer myndighetene og offentligheten i å forstå innholdet i 

opplysningene. Mangelen på åpenhet rundt anvendelsen av unntakene har ført til klager fra berørte enkeltpersoner og 

hele segmenter av hestemiljøet. For å sikre at medlemsstatene og offentligheten underrettes korrekt og rettidig om 

anvendelsen av unntakene i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/428/EØF, må standardskjemaene på de Internett-baserte 

informasjonssidene revideres, og det må kreves at medlemsstatene oppdaterer de opplysningene som framlegges i 

henhold til artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/428/EØF, med en viss minstefrekvens.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 10.3.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2021 av 11. juni 2021 

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

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 60. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/712/EF av 18. september 2009 om gjennomføring av rådsdirektiv 2008/73/EF med omsyn til Internett-baserte 

informasjonssider som inneheld lister over verksemder og laboratorium som er godkjende av medlemsstatane i samsvar med 

fellesskapsregelverket på veterinærområdet og det avlstekniske området (EUT L 247 av 19.9.2009, s. 13). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

med hensyn til regler for godkjenning av anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg (EUT L 314 av 

5.12.2019, s. 115). 

2022/EØS/83/03 
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4) Av hensyn til klarhet, rettssikkerhet og forenkling må skjemaene for de Internett-baserte informasjonssidene angitt i 

kapittel 2 avsnitt II og III i vedlegg II til vedtak 2009/712/EF utgå. 

5) I kapittel 2 i vedlegg I til vedtak 2009/712/EF angis rådsdirektiv 77/504/EØF(4) (erstattet av rådsdirektiv 

2009/157/EF(5)), 88/661/EØF(6), 89/361/EØF(7) og 90/427/EØF(8) samt direktiv 90/428/EØF. Direktiv 2009/157/EF, 

88/661/EØF, 89/361/EØF og 90/427/EØF ble opphevet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012(9)  

1. november 2018. Av hensyn til klarhet, rettssikkerhet og forenkling bør henvisningene til disse direktivene utgå. 

Ettersom denne beslutningen fastsetter nye standardskjemaer for de Internett-baserte informasjonssidene med hensyn til 

anvendelsen av unntakene fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i vedtak 2009/712/EF, bør henvisningen til direktiv 90/428/EØF også 

utgå. Kapittel 2 i vedlegg I bør derfor utgå. 

6) Forordning (EU) 2016/1012 fastsetter at medlemsstatene skal utarbeide og oppdatere en liste over avlslag og 

avlsvirksomheter som deres vedkommende myndigheter har anerkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i den nevnte 

forordningen, og som gjennomfører minst ett avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3 i 

forordningen. I forordning (EU) 2016/1012 er det dessuten fastsatt at medlemsstatene skal gjøre denne listen offentlig 

tilgjengelig. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/716(10) fasetter standardskjemaer for framlegging av opplysninger 

som skal føres opp på listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 

2016/1012. Ettersom gjennomføringsforordning (EU) 2017/716 gjelder fra 1. november 2018, skal standardskjemaene 

angitt i den forordningen brukes i stedet for dem som er angitt i kapittel 2 avsnitt I i vedlegg II til vedtak 2009/712/EF. 

8) Kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2009/712/EF bør utgå ettersom standardskjemaene angitt i avsnitt I, II og III i nevnte 

kapittel 2 er erstattet av standardskjemaene i henholdsvis gjennomføringsforordning (EU) 2017/716 og i denne 

beslutningen. 

9) I tittelen til beslutning 2009/712/EF vises det til regelverket på det avlstekniske området, og i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) 

til virksomheter på det avlstekniske området. Ettersom disse henvisningene er foreldet etter ikrafttredelsen av forordning 

(EU) 2016/1012 og (EU) 2017/716 bør ordene «og avlstekniske» utgå fra tittelen til vedtak 2009/712/EF, og bokstav b) 

i artikkel 1 nr. 1 i det samme vedtaket bør utgå. 

10) Vedtak 2009/712/EF bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for avlsspørsmål. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Senest 1. april 2020 skal medlemsstatene opprette Internett-baserte informasjonssider for å gjøre følgende elektronisk 

tilgjengelig for de andre medlemsstatene og offentligheten: 

a) Deres hensikt om å benytte seg av unntaket fastsatt i artikkel 4 nr. 2 første strekpunkt i direktiv 90/428/EØF og 

begrunnelsen for dette. 

  

(4) Rådsdirektiv 77/504/EØF av 25. juli 1977 om renrasede avlsdyr av storfe (EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8). 

(5) Rådsdirektiv 2009/157/EF av 30. november 2009 om renrasede avlsdyr av storfe (EUT L 323 av 10.12.2009, s. 1). 

(6) Rådsdirektiv 88/661/EØF av 19. desember 1988 om avlstekniske standarder for avlsdyr av svin (EFT L 382 av 31.12.1988, s. 36). 

(7) Rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30). 

(8) Rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 om vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien innenfor 

Fellesskapet (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og avstamningsvilkår for avl, handel med og 

innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU)  

nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavls-

forordningen») (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66). 

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/716 av 10. april 2017 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til standardskjemaene som skal brukes til opplysninger som skal inngå i listene over 

anerkjente avlslag og avlsvirksomheter (EUT L 109 av 26.4.2017, s. 1). 
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b) Kriteriene for fordeling av midlene nevnt i artikkel 4 nr. 2 andre strekpunkt i direktiv 90/428/EØF. 

2. De Internett-baserte informasjonssidene nevnt i nr. 1 skal utarbeides i samsvar med skjemaene i vedlegg I og II og med 

instruksen i vedlegg III. 

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om Internett-adressen til sine Internett-baserte informasjonssider. 

4. Medlemsstatene skal sørge for at opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) oppdateres 

a) minst en gang i året, før 31. desember, når det gjelder hestekonkurranser og -arrangementer som omfattes av unntaket 

fastsatt i artikkel 4 nr. 2 første strekpunkt i direktiv 90/428/EØF, som skal arrangeres det påfølgende året, 

b) når kriteriene for fordeling av midlene nevnt i artikkel 4 nr. 2 andre strekpunkt i direktiv 90/428/EØF endres. 

Artikkel 2 

Med virkning fra 1. april 2020 gjøres følgende endringer i vedtak 2009/712/EF: 

1) I rettsaktens tittel utgår ordene «og avlstekniske». 

2) I artikkel 1 nr. 1 utgår bokstav b). 

3) I vedlegg I utgår kapittel 2. 

4) I vedlegg II utgår kapittel 2. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 6. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Hestekonkurranser og -arrangementer som omfattes av unntaket fra prinsippet om ikke-diskriminering fastsatt i 

artikkel 3 i direktiv 90/428/EØF 

Medlemsstat / 

Offisielt språk 
(sett inn navn på medlemsstat) 

År / 

Offisielt språk 

(Sett inn det året (åååå) hestekonkurransen/-

arrangementet vil avholdes) 

Hestekonkurranse eller -arrangement / 

Offisielt språk 

Antall konkurranser/arrangementer som 

omfattes av unntaket ifølge artikkel 4 nr. 2 

første strekpunkt i direktiv 90/428/EØF / 

Offisielt språk 

Begrunnelse / Offisielt språk 

   

   

   

   

 

  



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/11 

 

 

VEDLEGG II 

Kriterier for fordeling av midler til vern, utvikling og forbedring av oppdrettsvirksomhet 

Medlemsstat / 

Offisielt språk 
(sett inn navn på medlemsstat) 

Versjon / 

Offisielt språk 
(Sett inn dd.mm.åååå) 

Type hestekonkurranse eller -arrangement / 

Offisielt språk 

Kriteriene for fordeling av midler til vern, utvikling og forbedring av oppdrettsvirksomhet 

(artikkel 4 nr. 2 andre strekpunkt i direktiv 90/428/EØF) / Offisielt språk 

  

  

  

  

 

  



Nr. 83/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

VEDLEGG III 

1. Toppteksten på hver Internett-baserte informasjonsside skal inneholde navnet på medlemsstaten og enten det aktuelle året 

når det gjelder hestearrangementene angitt i vedlegg I, eller den aktuelle versjonen med formatet dd.mm.yyyy når det 

gjelder listen over kriterier angitt i vedlegg II. 

2. Toppteksten på hver Internett-baserte informasjonsside skal være på engelsk og på medlemsstatens offisielle språk. 

3. Opplysningene skal i den grad det er mulig gis i logisk rekkefølge. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/772 

av 10. mai 2021 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 med hensyn til de midlertidige tiltakene  

knyttet til kontroll av produksjonen av økologiske produkter, særlig anvendelsesperioden(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 28 nr. 6, artikkel 30 nr. 2 tredje ledd og artikkel 

38 bokstav c), d) og e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Covid-19-pandemien og de omfattende bevegelsesrestriksjonene som medlemsstatene og tredjeland har innført i form 

av nasjonale tiltak, utgjør en ekstraordinær og hittil usett utfordring for medlemsstatene og driftsansvarlige når det 

gjelder å gjennomføre kontrollene angitt i forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2) 

og (EF) nr. 1235/2008(3). 

2) For å håndtere de særlige omstendighetene som følge av den pågående krisen knyttet til covid-19-pandemien tillater 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977(4) at medlemsstatene anvender midlertidige tiltak som avviker 

fra forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 både når det gjelder kontrollsystemet for produksjon av 

økologiske produkter, og visse prosedyrer i TRACES (Trade Control and Expert System). 

3) Medlemsstatene har varslet Kommisjonen om at det som følge av krisen knyttet til covid-19-pandemien vil være visse 

alvorlige uregelmessigheter i deres kontrollsystemer i økologisk sektor også etter 1. februar 2021. 

4) På grunn av vanskelighetene med å gjennomføre offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som hører inn under 

virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(5), tillater dessuten Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2020/466(6) medlemsstatene å anvende midlertidige tiltak for å unngå alvorlige helserisikoer  

for vedkommende myndigheters personale, i den utstrekning det er nødvendig for å håndtere de alvorlige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 11.5.2021, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 189 av 20.7. 2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 av 7. juli 2020 om unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF)  

nr. 1235/2008 med hensyn til kontroll av produksjonen av økologiske produkter som følge av covid-19-pandemien (EUT L 217 av 

8.7.2020, s. 1). 

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

(6) 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). 

2022/EØS/83/04 
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uregelmessighetene i medlemsstatenes kontrollsystemer. Anvendelsesperioden for nevnte forordning ble forlenget til  

1. juli 2021 ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/83(7). Unntakene fastsatt i gjennomførings-

forordning (EU) 2020/977 bør derfor fortsette å gjelde i den samme perioden som det som er fastsatt i gjennom-

føringsforordning (EU) 2020/466. 

5) Prosentandelen fastsatt i artikkel 1 nr. 6 i gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 er lavere enn i artikkel 92c nr. 2 

andre ledd bokstav c) i forordning (EF) nr. 889/2008 med hensyn til gjennomføring av uanmeldte inspeksjoner og besøk 

i samsvar med artikkel 65 nr. 1 og 4 i forordning (EF) nr. 889/2008. For å sikre at inspeksjonene og besøkene faktisk 

kan gjennomføres og skjer under trygge forhold, bør det åpnes for muligheten til å gi et 24 timers varsel før disse 

uanmeldte inspeksjonene og besøkene. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 bør derfor endres. 

7) Anvendelsen av bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) 2020/977, som forlenges ved denne forordningen, bør 

ikke avbrytes. Denne forordningen bør derfor få anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 1. februar 2021. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 6 skal nytt ledd lyde: 

«Det kan imidlertid gis et kort varsel inntil 24 timer før slike inspeksjoner og besøk for å sikre at inspektørene har 

tilgang til den driftsansvarliges lokaler under trygge forhold.» 

b) I nr. 7 endres datoen «1. februar 2021» til «1. juli 2021». 

2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) I andre, tredje og femte ledd endres datoen «1. februar 2021» til «1. juli 2021». 

b) I fjerde ledd endres datoen «31. desember 2020» til «1. juli 2021». 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) og artikkel 1 nr. 2 får imidlertid anvendelse fra 1. februar 2021. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/83 av 27. januar 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med 

hensyn til særskilt godkjente personers gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet samt anvendelsesperioden for 

midlertidige tiltak (EUT L 29 av 28.1.2021, s. 23). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. mai 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/50 

av 22. januar 2021 

om godkjenning av et utvidet bruksområde for det nye næringsmiddelet «blanding av  

2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose» samt en endring av dets spesifikasjoner, og  

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1979(3) ble det i samsvar med forordning (EU) 2015/2283 

gitt tillatelse til å bringe blandingen av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose («2′-FL/DFL») av mikrobiell opprinnelse i 

omsetning som et nytt næringsmiddel. 2′-FL/DFL ble derfor oppført på EU-listen over nye næringsmidler. 

4) Den 17. mars 2020 innga selskapet Glycom A/S («søkeren») en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

i forordning (EU) 2015/2283 om en utvidelse av bruksområdet for 2′-FL/DFL samt om en endring av dets 

spesifikasjoner. Søkeren anmodet om en utvidelse av bruksområdet for 2′-FL/DFL i melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn, i mengder på 1,2 g/l i det bruksklare sluttproduktet som markedsføres som sådant, eller 

som rekonstitueres etter produsentens anvisninger for godkjent bruk. Søkeren anmodet også om at det fastsettes en mer 

generisk beskrivelse av framstillingsprosessen for det nye næringsmiddelet, særlig at «spraytørking» utgår i beskrivelsen 

av den siste tørkefasen i framstillingsprosessen, da andre teknikker, for eksempel frysetørking, også brukes, at «amorf» 

utgår i beskrivelsen av det nye næringsmiddelet i sin endelige form ettersom det nye næringsmiddelet er i pulver- eller 

agglomeratform avhengig av hvilken tørkemetode som er brukt, og at 3-fukosyllaktose, en av de mindre bestanddelene i 

det nye næringsmiddelet, tas med i det samlede innholdet av oligosakkarider i det nye næringsmiddelet, og ikke i det 

samlede innholdet av de andre, mindre forekomstene av karbohydrater, der det for øyeblikket er oppført. 

5) De anmodede endringene i bruksvilkårene knyttet til utvidelsen av bruken av det nye næringsmiddelet i melkebaserte 

drikker og lignende produkter beregnet på småbarn, og i spesifikasjonene for det nye næringsmiddelets tørkemetode og 

utseende, inngikk i den opprinnelige søknaden om godkjenning av 2′-FL/DFL som et nytt næringsmiddel i samsvar med 

forordning (EU) 2015/2283, som ble vurdert positivt i den vitenskapelige uttalelsen fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («myndigheten»); «Safety of 2′-fucosyllactose/difucosyllactose mixture as a novel food pursuant 

to Regulation (EU) 2015/2283»(4). Kommisjonen anser det derfor som unødvendig med en ny uttalelse fra 

myndigheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 25.1.2021, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2021 av 11. juni 2021 

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1979 av 26. november 2019 om tillatelse til å bringe en blanding av 2′-fuko-

syllaktose og difukosyllaktose i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, 

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 308 av 29.11.2019, s. 62). 

(4) EFSA Journal 2019;17(6):5717. 

2022/EØS/83/05 
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6) Anmodningen om at 3-fukosyllaktose tas med i det samlede innholdet av oligosakkarider i det nye næringsmiddelet i 

stedet for i det samlede innholdet av de andre, mindre forekomstene av karbohydrater, der det for øyeblikket er oppført, 

inngikk ikke i den opprinnelige søknaden som myndigheten vurderte positivt. I den nevnte søknaden ble det vist til at 

DFL kan hydrolyseres til 3-fukosyllaktose, som det ble påvist små mengder av. Kommisjonen anser at den forespurte 

endringen om oppføring av 3-fukosyllaktose i spesifikasjonene for 2′-FL/DFL sannsynligvis ikke vil endre virkningene 

dette godkjente nye næringsmiddelet har på menneskers helse, ettersom det bare finnes i små mengder i det nye 

næringsmiddelet og under de nivåene som finnes naturlig i morsmelk. Kommisjonen anser det derfor som unødvendig 

med en ny uttalelse fra myndigheten. 

7) Bruksvilkårene og spesifikasjonene for 2′-FL/DFL bør derfor endres på EU-listen for å godkjenne bruk i melkebaserte 

drikker og tilsvarende produkter beregnet på småbarn, i mengder på 1,2 g/l i det bruksklare sluttproduktet som 

markedsføres som sådant, eller som rekonstitueres etter produsentens anvisninger for godkjent bruk, og for å fastsette en 

generisk beskrivelse av framstillingsprosessen for det nye næringsmiddelet, ta bort «spraytørking» i beskrivelsen av den 

siste tørkefasen i framstillingsprosessen og «amorf» i beskrivelsen av det nye næringsmiddelet, og ta med  

3-fukosyllaktose i det samlede innholdet av de viktigste oligosakkaridene i det nye næringsmiddelet. 

8) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 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 

1. Posten for blanding av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose (2′-FL/DFL) av mikrobiell opprinnelse på EU-listen over 

godkjente nye næringsmidler, som fastsatt i artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283, skal endres som angitt i vedlegget til denne 

forordningen. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 22. januar 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I tabell 1 (Godkjente nye næringsmidler) skal følgende vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet «Blanding av  

2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose (2′-FL/DFL) (mikrobiell kilde)» tilføyes: 

Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet 

«Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold 

Melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet på 

småbarn 

1,2 g/l i det bruksklare sluttproduktet som markedsføres som 

sådant eller rekonstitueres etter produsentens anvisninger» 

2) I tabell 2 (Spesifikasjoner) skal posten for blanding av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose (2′-FL/DFL) (mikrobiell kilde) 

lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Blanding av 2′-fukosyllaktose og 

difukosyllaktose («2′-FL/DFL») 

(mikrobiell kilde) 

Beskrivelse/definisjon: 

Blandingen av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose er et renset hvitt til 

hvitaktig pulver eller agglomerater av denne, som framstilles ved en 

mikrobiell prosess. 

Kilde: Genmodifisert Escherichia coli, stamme K-12 DH1 

Egenskaper/sammensetning: 

Utseende: Hvitt til hvitaktig pulver eller agglomerat 

Samlet innhold av 2′-fukosyllaktose, difukosyllaktose, D-laktose, L-fukose og 

3-fukosyllaktose (% av tørrstoff): ≥ 92,0 % (m/m) 

Samlet innhold av 2′-fukosyllaktose og difukosyllaktose (% av tørrstoff):  

≥ 85,0 % (m/m) 

2′-fukosyllaktose (% av tørrstoff): ≥ 75,0 % (m/m) 

Difukosyllaktose (% av tørrstoff): ≥ 5,0 % (m/m) 

D-laktose: ≤ 10,0 % (m/m) 

L-fukose: ≤ 1,0 % (m/m) 

2′-fukosyl-D-laktulose: ≤ 2,0 % (m/m) 

Samlet innhold av andre karbohydrater(*): ≤ 6,0 % (m/m) 

Vanninnhold: ≤ 6,0 % (m/m) 

Aske, sulfatert: ≤ 0,8 % (m/m) 

pH (20 °C, 5 % løsning): 4,0–6,0 

Proteinrester: ≤ 0,01 % (m/m) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 1 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EE/mg 

KDE: Kolonidannende enheter, EE: Endotoksinenheter 

(*) 2′-fukosylgalaktose, glukose, galaktose, mannitol, sorbitol, galaktitol, triheksose, allolaktose og andre karbohydrater med lignende 

struktur.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/51 

av 22. januar 2021 

om godkjenning av en endring av bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet trans-resveratrol i  

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1190(3) ble det gitt tillatelse til å bringe trans-resveratrol i 

omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 258/97(4), for bruk i kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(5) til den voksne 

befolkningen, i form av kapsler eller tabletter. 

4) Den 31. januar 2020 innga selskapet DSM Nutritional Products Europe («søkeren») en søknad til Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om endring av vilkårene for bruk av det nye 

næringsmiddelet trans-resveratrol. Søkeren anmodet om endring av den formen som kosttilskudd med det nye 

næringsmiddelet trans-resveratrol kan foreligge i, nærmere bestemt ved at de spesifikke formene kapsler eller tabletter 

utgår som de eneste tillatte formene for kosttilskudd på EU-listen. 

5) Ifølge søkeren er endringen av den formen som kosttilskudd med trans-resveratrol kan foreligge i, nødvendig, ettersom 

den vil innebære at trans-resveratrol tillates brukt i andre former for kosttilskudd enn kapsler og tabletter. 

6) På EU-listen over nye næringsmidler finnes en rekke nye næringsmidler som er godkjent for bruk i kosttilskudd, uten 

nærmere angivelse av form. Endringen av formen som kosttilskudd med trans-resveratrol kan foreligge i, vil derfor 

innebære enhetlige vilkår for bruk av kosttilskudd og dessuten gi næringsmiddelforetakene flere muligheter til å tilpasse 

seg forbrukernes preferanser. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 25.1.2021, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2021 av 11. juni 2021 

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1190 av 19. juli 2016 om tillatelse til å bringe trans-resveratrol i omsetning som en 

ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 196 av 21.7.2016, s. 53). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT  

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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7) Kommisjonen anmodet ikke om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet i samsvar med 

artikkel 10 nr. 3, ettersom endringen av bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet trans-resveratrol, gjennom å stryke 

de spesifikke formene som kosttilskudd kan foreligge i, ikke forventes å påvirke menneskers helse. Vilkårene for bruk 

av det nye næringsmiddelet trans-resveratrol bør derfor endres slik at det godkjennes for bruk i kosttilskudd, uansett 

form, med et høyeste tillatte innhold som tidligere godkjent. 

8) Det høyeste tillatte innholdet av trans-resveratrol i kosttilskudd godkjent ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1190 

og angitt på EU-listen over nye næringsmidler, forblir uendret. Trygghetsvurderingen av trans-resveratrol som lå til 

grunn for dets godkjenning i kosttilskudd, er fortsatt gyldig, og strykingen av de spesifikke formene som kosttilskudd 

kan foreligge i, har ikke konsekvenser for tryggheten. 

9) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Posten for trans-resveratrol på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som er fastsatt i artikkel 6 i forordning (EU) 

2015/2283 og foreligger i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, endres som angitt i vedlegget til denne forordningen. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 22. januar 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 (Godkjente nye næringsmidler) i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal posten for trans-resveratrol lyde: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

«Trans-resveratrol Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold 1. Kosttilskudd som inneholder det nye næringsmid-

delet, skal merkes med betegnelsen «trans-

resveratrol». 

2. Kosttilskudd som inneholder trans-resveratrol, skal 

merkes med en opplysning om at personer som 

bruker medisiner, bare bør bruke produktet under 

medisinsk tilsyn.» 

  

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF, bereg-

net på voksne 

150 mg/dag 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/82 

av 27. januar 2021 

om tillatelse til å bringe 6’-sialyllaktosenatriumsalt i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold  

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) Den 31. januar 2019 innga selskapet Glycom A/S («søkeren») en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10  

nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om tillatelse til å bringe 6’-sialyllaktosenatriumsalt («6’-SL»), framstilt ved 

mikrobiell gjæring med en genmodifisert stamme av Escherichia coli, stamme K12 DH1, i omsetning i Unionen som et 

nytt næringsmiddel. Søkeren anmodet om bruk av 6’-SL-natriumsalt som et nytt næringsmiddel i ikke-aromatiserte 

pasteuriserte og ikke-aromatiserte steriliserte melkeprodukter, aromatiserte og ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter, herunder varmebehandlede produkter, i drikker (aromatiserte drikker unntatt drikker med pH under 5), 

kornstenger, morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat til 

spedbarn og småbarn som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(3), melkebaserte drikker og 

lignende produkter beregnet på småbarn, totale kosterstatninger for vektkontroll som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013, næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert i forordning (EU) nr. 609/2013, og i 

kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(4) beregnet på befolkningen generelt, unntatt 

spedbarn og småbarn. Søkeren foreslo også at kosttilskudd som inneholder 6’-SL-natriumsalt, ikke bør inntas dersom 

andre næringsmidler med tilsatt 6’-SL-natriumsalt inntas samme dag. 

4) Den 31. januar 2019 framsatte søkeren dessuten en anmodning til Kommisjonen om vern av opplysninger underlagt 

eiendomsrett for en rekke studier framlagt til støtte for søkeren, nærmere bestemt eiendomsrettsbelagte analyserapporter 

om struktursammenligning ved kjernemagnetisk resonans («NMR») av 6’-SL framstilt ved bakteriegjæring med 6’-SL, 

som finnes naturlig i morsmelk(5); detaljerte opplysninger om karakteriseringen av framstillingens bakteriestammer(6) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 28.1.2021, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2021 av 11. juni 2021 

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

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

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

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

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

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT  

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(5) Glykos Finland LTD 2018 (ikke offentliggjort). 

(6) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 
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og deres sertifikater(7); spesifikasjoner for råmaterialer og tekniske hjelpestoffer(8); sertifikater for analyse av ulike 

partier av 6’-SL-natriumsalt(9); analysemetoder og valideringsrapporter(10); rapporter om 6’-SL-natriumsaltets 

stabilitet(11); detaljerte beskrivelser av framstillingsprosessen(12); laboratorieakkrediteringsbeviser(13); vurderings-

rapporter om inntak av 6’-SL(14); en in vitro-mikrokjernetest på pattedyrceller med 6’-SL-natriumsalt(15); en in vitro-

mikrokjernetest på pattedyrceller med den lignende forbindelsen 3’-sialyllaktosenatriumsalt («3’-SL»)(16); en bakteriell 

tilbakemutasjonstest med 6’-SL-natriumsalt(17); en bakteriell tilbakemutasjonstest med 3’-SL-natriumsalt(18); en  

14-dagersstudie av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 6’-SL-natriumsalt(19); en 90-dagersstudie av 

toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 6’-SL-natriumsalt samt en oversiktstabell over statistisk 

signifikante observasjoner(20); en 14-dagersstudie av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 3’-SL-

natriumsalt(21); og en 90-dagersstudie av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 3’-SL-natriumsalt samt 

en oversiktstabell over statistisk signifikante observasjoner(22). 

5) Den 16. mai 2019 anmodet Kommisjonen Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») om å 

foreta en vurdering av 6’-SL-natriumsalt som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 

2015/2283. 

6) Den 23. mars 2020 vedtok myndigheten den vitenskapelige uttalelsen «Safety of 6’-sialyllactose (6’-SL) sodium salt as 

a novel food pursuant to Regulation (EC) No 2015/2283»(23). 

7) I sin vitenskapelige uttalelse konkluderte myndigheten med at 6’-SL-natriumsalt er trygt under de foreslåtte 

bruksvilkårene for de foreslåtte målgruppene. Den vitenskapelige uttalelsen gir derfor tilstrekkelig grunnlag til å fastslå 

at 6’-SL-natriumsalt brukt i ikke-aromatiserte pasteuriserte og ikke-aromatiserte steriliserte melkeprodukter, 

aromatiserte og ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte produkter, herunder varmebehandlede produkter, i drikker 

(aromatiserte drikker unntatt drikker med pH under 5), kornstenger, morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, 

bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat til spedbarn og småbarn som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013, melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet på småbarn, totale kosterstatninger for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) nr. 609/2013, næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert i forordning 

(EU) nr. 609/2013, og i kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, oppfyller kravene i artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

8) Myndigheten oppga i sin vitenskapelige uttalelse at det ikke ville ha vært mulig å trekke konklusjonene om tryggheten 

ved 6’-SL-natriumsalt uten opplysningene fra de eiendomsrettsbelagte analyserapportene om struktursammenligningen 

ved NMR av 6’-SL framstilt ved bakteriegjæring med 6’-SL, som finnes naturlig i morsmelk; de detaljerte 

opplysningene om karakteriseringen av framstillingens bakteriestammer og deres sertifikater; spesifikasjonene for 

råmaterialer og tekniske hjelpestoffer; sertifikatene for analyser av de ulike partiene av 6’-SL-natriumsalt; 

analysemetodene og valideringsrapportene; rapportene om 6’-SL-natriumsaltets stabilitet; den detaljerte beskrivelsen av 

framstillingsprosessen; laboratorieakkrediteringsbevisene; vurderingsrapportene om inntak av 6’-SL; in vitro-

mikrokjernetesten på pattedyrceller med 6’-SL-natriumsalt; den bakterielle tilbakemutasjonstesten med 6’-SL-

natriumsalt; 14-dagersstudien av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 6’-SL-natriumsalt; og  

90-dagersstudien av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 6’-SL-natriumsalt samt oversiktstabellen 

over statistisk signifikante observasjoner.  

  

(7) Glycom/DSMZ 2018 (ikke offentliggjort). 

(8) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(9) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(10) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(11) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(12) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(13) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(14) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(15) Gilby 2018 (ikke offentliggjort). 

(16) Gilby 2019 (ikke offentliggjort). 

(17) Šoltésová, 2018a (ikke offentliggjort). 

(18) Šoltésová, 2018b (ikke offentliggjort). 

(19) Flaxmer 2018a (ikke offentliggjort). 

(20) Flaxmer 2018b (ikke offentliggjort). 

(21) Stannard 2019a (ikke offentliggjort). 

(22) Stannard 2019b (ikke offentliggjort). 

(23) EFSA Journal 2020;18(5):6097. 
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9) Etter å ha mottatt den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten anmodet Kommisjonen søkeren om å presisere 

begrunnelsen for påberopelse av eiendomsrett til analyserapportene om struktursammenligningen ved kjernemagnetisk 

resonans (NMR) av 6’-SL framstilt ved bakteriegjæring med 6’-SL, som finnes naturlig i morsmelk; de detaljerte 

opplysningene om karakteriseringen av framstillingens bakteriestammer og deres sertifikater; spesifikasjonene for 

råmaterialer og tekniske hjelpestoffer; sertifikatene for analyser av de ulike partiene av 6’-SL-natriumsalt; 

analysemetodene og valideringsrapportene; rapportene om 6’-SL-natriumsaltets stabilitet; den detaljerte beskrivelsen av 

framstillingsprosessen; laboratorieakkrediteringsbevisene; vurderingsrapportene om inntak av 6’-SL; in vitro-

mikrokjernetesten på pattedyrceller med 6’-SL-natriumsalt; den bakterielle tilbakemutasjonstesten med 6’-SL-

natriumsalt; 14-dagersstudien av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 6’-SL-natriumsalt; og  

90-dagersstudien av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 6’-SL-natriumsalt samt oversiktstabellen 

over statistisk signifikante observasjoner, og å begrunne sitt krav om enerett til å kunne vise til disse studiene i samsvar 

med artikkel 26 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2015/2283. 

10) Søkeren opplyste at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til å kunne vise 

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

bruke disse studiene. 

11) Kommisjonen vurderte alle opplysninger framlagt av søkeren og anså at oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 26  

nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 var tilstrekkelig dokumentert av søkeren. Derfor bør opplysningene i søkerens 

dokumentasjon som dannet grunnlaget for myndighetens konklusjoner om det nye næringsmiddelets trygghet og 

tryggheten ved 6’-SL-natriumsalt, og som var en forutsetning for at myndigheten kunne vurdere det nye 

næringsmiddelet, ikke brukes av myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for 

ikrafttredelse av denne forordningen. Følgelig bør retten til å bringe 6’-SL-natriumsalt i omsetning i Unionen 

forbeholdes søkeren i dette tidsrommet. 

12) At godkjenningen av 6’-SL-natriumsalt og retten til å vise til opplysningene i søkerens dokumentasjon forbeholdes 

søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye 

næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for en slik 

godkjenning i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

13) I samsvar med bruksvilkårene for kosttilskudd som inneholder 6’-SL-natriumsalt, som foreslått av søkeren og vurdert av 

myndigheten, må forbrukerne gjennom hensiktsmessig merking informeres om at kosttilskudd som inneholder 6’-SL-

natriumsalt, ikke bør inntas dersom andre næringsmidler med tilsatt 6’-SL-natriumsalt inntas samme dag. 

14) Vedlegget til forordning (EU) 2017/2470 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 

1. 6’-sialyllaktosenatriumsalt (6’-SL) som angitt i vedlegget til denne forordningen skal oppføres på EU-listen over 

godkjente nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen gis bare den opprinnelige søkeren 

Selskap: Glycom A/S 

Adresse: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danmark, 



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/25 

 

 

tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2, eller etter avtale 

med søkeren. 

3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Opplysningene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for myndighetens vurdering av  

6’-sialyllaktosenatriumsalt, og som søkeren hevder oppfyller kravene i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283, skal ikke 

brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen, uten 

samtykke fra søkeren. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 27. januar 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I tabell 1 (Godkjente nye næringsmidler) innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

«Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking 

Andre 

krav 
Vern av opplysninger 

 6’-sialyllaktose-

natriumsalt (6’-SL) 

(mikrobiell kilde) 

Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold (uttrykt som 

6’-sialyllaktose) 

Næringsmidler som inneholder det 

nye næringsmiddelet, skal merkes 

med betegnelsen «6’-sialyllaktose-

natriumsalt». 

Det skal framgå av merkingen av 

kosttilskudd som inneholder 6’-

sialyllaktosenatriumsalt (6’-SL), at det 

ikke bør inntas 

a) dersom næringsmidler med tilsatt 

6’-sialyllaktosenatriumsalt inntas 

samme dag, 

b) av spedbarn og småbarn. 

 Godkjent 17. februar 2021. 

Denne oppføringen er basert på 

vitenskapelig dokumentasjon 

og vitenskapelige data som er 

omfattet av eiendomsrett og 

vernet i samsvar med 

artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283. 

Søker: Glycom A/S, Kogle 

Allé 4, DK-2970 Hørsholm, 

Danmark. I tidsrommet som 

opplysningsvernet gjelder for, 

er det bare Glycom A/S som 

kan bringe det nye 

næringsmiddelet 6’-sialy-

llaktose-natriumsalt i 

omsetning i Unionen, med 

mindre en etterfølgende søker 

får godkjent det nye 

næringsmiddelet uten henvis-

ning til den vitenskapelige 

dokumentasjonen underlagt 

eiendomsrett eller de 

vitenskapelige dataene som er 

vernet i samsvar med artikkel 

26 i forordning (EU) 

2015/2283, eller etter avtale 

med Glycom A/S. 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte og ikke-

aromatiserte steriliserte (herunder 

UHT-behandlede) melkeprodukter 

0,5 g/l 

Ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter 

0,5 g/l (drikker) 

2,5 g/kg (andre produkter enn drikker) 

Aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter, herunder varmebehandlede 

produkter 

0,5 g/l (drikker) 

5,0 g/kg (andre produkter enn drikker) 

Drikker (aromatiserte drikker, unntatt 

drikker med pH under 5) 

0,5 g/l 

Kornstenger 5,0 g/kg 

Morsmelkerstatning som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

0,4 g/l i det bruksklare sluttproduktet 

som markedsføres som sådant eller 

rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger 

Tilskuddsblandinger som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

0,3 g/l i det bruksklare sluttproduktet 

som markedsføres som sådant eller 

rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat til spedbarn og småbarn 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

0,3 g/l (drikker) i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres som 

sådant eller rekonstitueres etter 

produsentens anvisninger 

2,5 g/kg for andre produkter enn drikker 
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 Melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn 

0,3 g/l (drikker) i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres som 

sådant eller rekonstitueres etter 

produsentens anvisninger 

  Sluttdato for vern av opplys-

ninger: 17. februar 2026.» 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

1,0 g/l (drikker) 

10,0 g/kg (andre produkter enn drikker) 

Næringsmiddel til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige 

ernæringsbehovene til personene som 

disse produktene er beregnet på 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til 

spedbarn og småbarn 

1,0 g/dag 
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2) I tabell 2 (Spesifikasjoner) innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

«Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

6’-sialyllaktosenatriumsalt (6’-SL) 

(mikrobiell kilde) 

Beskrivelse: 

6’-sialyllaktosenatriumsalt (6’-SL) er et renset hvitt til hvitaktig pulver eller agglomerat framstilt ved en mikrobiell prosess og med et begrenset 

innhold av laktose, 6’-sialyllaktulose og sialinsyre. 

Kilde: Genmodifisert stamme av Escherichia coli, K-12 DH1 

Definisjon: 

Kjemisk formel: C23H38NO19Na 

Kjemisk betegnelse: N-acetyl-α-D-neuraminyl-(2→6)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukose, natriumsalt 

Molekylmasse: 655,53 Da 

CAS-nr. 157574-76-0 

Egenskaper/sammensetning: 

Utseende: Hvitt til hvitaktig pulver eller agglomerat 

Samlet innhold av 6’-sialyllaktosenatriumsalt, D-laktose og sialinsyre (% av tørrstoff): ≥ 94,0 % (m/m) 

6’-sialyllaktosenatriumsalt (% av tørrstoff): ≥ 90,0 % (m/m) 

D-laktose: ≤ 5,0 % (m/m) 

Sialinsyre: ≤ 2,0 % (m/m) 

6’-sialyllaktulose: ≤ 3,0 % (m/m) 

Samlet innhold av andre karbohydrater: ≤ 3,0 % (m/m) 

Vanninnhold: ≤ 6,0 % (m/m) 

Natrium: 2,5–4,5 % (m/m) 

Klorid: ≤ 1,0 % (m/m) 

pH (20 °C, 5 % løsning): 4,5–6,0 

Proteinrester: ≤ 0,01 % (m/m) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 1 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EE/mg 

KDE: Kolonidannende enheter, EE: Endotoksinenheter.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/96 

av 28. januar 2021 

om tillatelse til å bringe 3'-sialyllaktosenatriumsalt i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold  

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) Den 28. februar 2019 innga selskapet Glycom A/S («søkeren») en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 

nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om tillatelse til å bringe 3'-sialyllaktosenatriumsalt («3'-SL»), framstilt ved mikrobiell 

gjæring med en genmodifisert stamme av Escherichia coli, stamme K12 DH1, i omsetning i Unionen som et nytt 

næringsmiddel. Søkeren anmodet om bruk av 3'-SL-natriumsalt som et nytt næringsmiddel i ikke-aromatiserte 

pasteuriserte og ikke-aromatiserte steriliserte melkeprodukter, aromatiserte og ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter, herunder varmebehandlede produkter, i drikker (aromatiserte drikker unntatt drikker med pH under 5), 

kornstenger, morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat til 

spedbarn og småbarn som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(3), melkebaserte drikker og 

lignende produkter beregnet på småbarn, totale kosterstatninger for vektkontroll som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013, næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert i forordning (EU) nr. 609/2013, og i 

kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(4) beregnet på befolkningen generelt, unntatt 

spedbarn og småbarn. Søkeren foreslo også at kosttilskudd som inneholder 3'-SL-natriumsalt, ikke bør inntas dersom 

andre næringsmidler med tilsatt 3'-SL-natriumsalt inntas samme dag. 

4) Den 28. februar 2019 framsatte søkeren dessuten en anmodning til Kommisjonen om vern av opplysninger underlagt 

eiendomsrett for en rekke studier framlagt til støtte for søkeren, nærmere bestemt eiendomsrettsbelagte analyserapporter 

om struktursammenligning ved kjernemagnetisk resonans («NMR») av 3'-SL framstilt ved bakteriegjæring med 3'-SL, 

som finnes naturlig i morsmelk(5); detaljerte opplysninger om karakteriseringen av framstillingens bakteriestammer(6) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 29.1.2021, s. 201, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

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

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

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

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

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT  

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(5) Glykos Finland LTD 2019 (ikke offentliggjort). 

(6) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

2022/EØS/83/08 
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og deres sertifikater(7); spesifikasjoner for råmaterialer og tekniske hjelpestoffer(8); sertifikater for analyse av ulike 

partier av 3'-SL-natriumsalt(9); analysemetoder og valideringsrapporter(10); rapporter om 3'-SL-natriumsaltets 

stabilitet(11); detaljerte beskrivelser av framstillingsprosessen(12); laboratorieakkrediteringsbeviser(13); vurderings-

rapporter om inntak av 3'-SL(14); en in vitro-mikrokjernetest på pattedyrceller med 3'-SL-natriumsalt(15); en in vitro-

mikrokjernetest på pattedyrceller med den lignende forbindelsen 6'-sialyllaktosenatriumsalt («6'-SL»)(16); en bakteriell 

tilbakemutasjonstest med 3'-SL-natriumsalt(17); en bakteriell tilbakemutasjonstest med 6'-SL-natriumsalt(18); en  

14-dagersstudie av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 3'-SL-natriumsalt(19); en 90-dagersstudie av 

toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 3'-SL-natriumsalt samt en oversiktstabell over statistisk 

signifikante observasjoner(20); en 14-dagersstudie av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 6'-SL-

natriumsalt(21); og en 90-dagersstudie av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 6'-SL-natriumsalt samt 

en oversiktstabell over statistisk signifikante observasjoner(22). 

5) Den 12. juni 2019 anmodet Kommisjonen Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») om å 

foreta en vurdering av 3'-SL-natriumsalt som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 

2015/2283. 

6) Den 25. mars 2020 vedtok myndigheten den vitenskapelige uttalelsen «Safety of 3'-Sialyllactose (3'-SL) sodium salt as a 

novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»(23). 

7) I sin vitenskapelige uttalelse konkluderte myndigheten med at 3'-SL-natriumsalt er trygt under de foreslåtte 

bruksvilkårene for de foreslåtte målgruppene. Den vitenskapelige uttalelsen gir derfor tilstrekkelig grunnlag til å fastslå 

at 3'-SL-natriumsalt brukt i ikke-aromatiserte pasteuriserte og ikke-aromatiserte steriliserte melkeprodukter, 

aromatiserte og ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte produkter, herunder varmebehandlede produkter, i drikker 

(aromatiserte drikker unntatt drikker med pH under 5), kornstenger, morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, 

bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat til spedbarn og småbarn som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013, melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet på småbarn, totale kosterstatninger for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) nr. 609/2013, næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert i forordning 

(EU) nr. 609/2013, og i kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, oppfyller kravene i artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

8) Myndigheten oppga i sin vitenskapelige uttalelse at det ikke ville vært mulig å trekke konklusjonene om tryggheten ved 

3'-SL-natriumsalt uten opplysningene fra de eiendomsrettsbelagte analyserapportene om struktursammenligningen ved 

NMR av 3'-SL framstilt ved bakteriegjæring med 3'-SL, som finnes naturlig i morsmelk; de detaljerte opplysningene om 

karakteriseringen av framstillingens bakteriestammer og deres sertifikater; spesifikasjonene for råmaterialer og tekniske 

hjelpestoffer; sertifikatene for analyser av de ulike partiene av 3'-SL-natriumsalt; analysemetodene og validerings-

rapportene; rapportene om 3'-SL-natriumsaltets stabilitet; den detaljerte beskrivelsen av framstillingsprosessen; 

laboratorieakkrediteringsbevisene; vurderingsrapportene om inntak av 3'-SL; in vitro-mikrokjernetesten på 

pattedyrceller med 3'-SL-natriumsalt; den bakterielle tilbakemutasjonstesten med 3'-SL-natriumsalt; 14-dagersstudien av 

toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 3'-SL-natriumsalt; og 90-dagersstudien av toksisitet hos nyfødte 

rotter ved oral administrering av 3'-SL-natriumsalt samt oversiktstabellen over statistisk signifikante observasjoner.  

  

(7) Glycom/DSMZ 2018 (ikke offentliggjort). 

(8) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(9) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(10) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(11) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(12) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(13) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(14) Glycom 2019 (ikke offentliggjort). 

(15) Gilby 2019 (ikke offentliggjort). 

(16) Gilby 2018 (ikke offentliggjort). 

(17) Šoltésová 2019 (ikke offentliggjort). 

(18) Šoltésová, 2018 (ikke offentliggjort) 

(19) Stannard 2019a (ikke offentliggjort). 

(20) Stannard 2019b (ikke offentliggjort). 

(21) Flaxmer 2018a (ikke offentliggjort). 

(22) Flaxmer 2018b (ikke offentliggjort). 

(23) EFSA Journal 2020;18(5):6098. 
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9) Etter å ha mottatt den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten anmodet Kommisjonen søkeren om å presisere 

begrunnelsen for påberopelse av eiendomsrett til analyserapportene om struktursammenligningen ved kjernemagnetisk 

resonans (NMR) av 3'-SL framstilt ved bakteriegjæring med 3'-SL, som finnes naturlig i morsmelk; de detaljerte 

opplysningene om karakteriseringen av framstillingens bakteriestammer og deres sertifikater; spesifikasjonene for 

råmaterialer og tekniske hjelpestoffer; sertifikatene for analyser av de ulike partiene av 3'-SL-natriumsalt; 

analysemetodene og valideringsrapportene; rapportene om 3'-SL-natriumsaltets stabilitet; den detaljerte beskrivelsen av 

framstillingsprosessen; laboratorieakkrediteringsbevisene; vurderingsrapportene om inntak av 3'-SL; in vitro-

mikrokjernetesten på pattedyrceller med 3'-SL-natriumsalt; den bakterielle tilbakemutasjonstesten med 3'-SL-

natriumsalt; 14-dagersstudien av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 3'-SL-natriumsalt; og  

90-dagersstudien av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral administrering av 3'-SL-natriumsalt samt oversiktstabellen 

over statistisk signifikante observasjoner, og å begrunne sitt krav om enerett til å kunne vise til disse studiene i samsvar 

med artikkel 26 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2015/2283. 

10) Søkeren opplyste at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til å kunne vise 

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

bruke disse studiene. 

11) Kommisjonen vurderte alle opplysninger framlagt av søkeren og anså at oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 26  

nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 var tilstrekkelig dokumentert av søkeren. Derfor bør opplysningene i søkerens 

dokumentasjon som dannet grunnlaget for myndighetens konklusjoner om det nye næringsmiddelets trygghet og 

tryggheten ved 3'-SL-natriumsalt, og som var en forutsetning for at myndigheten kunne vurdere det nye 

næringsmiddelet, ikke brukes av myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for 

ikrafttredelse av denne forordningen. Følgelig bør retten til å bringe 3'-SL-natriumsalt i omsetning i Unionen 

forbeholdes søkeren i dette tidsrommet. 

12) At godkjenningen av 3'-SL-natriumsalt og retten til å vise til opplysningene i søkerens dokumentasjon forbeholdes 

søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye 

næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for en slik 

godkjenning i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

13) I samsvar med bruksvilkårene for kosttilskudd som inneholder 3'-SL-natriumsalt, som foreslått av søkeren og vurdert av 

myndigheten, må forbrukerne gjennom hensiktsmessig merking informeres om at kosttilskudd som inneholder 3'-SL-

natriumsalt, ikke bør inntas dersom andre næringsmidler med tilsatt 3'-SL-natriumsalt inntas samme dag. 

14) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 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 

1. 3'-sialyllaktosenatriumsalt (3'-SL) som angitt i vedlegget til denne forordningen skal oppføres på EU-listen over godkjente 

nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen gis bare den opprinnelige søkeren 

Selskap: Glycom A/S 

Adresse: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danmark, 
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tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2, eller etter avtale 

med søkeren. 

3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Opplysningene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for myndighetens vurdering av  

3'-sialyllaktosenatriumsalt, og som søkeren hevder oppfyller kravene i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283, skal ikke 

brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen, uten 

samtykke fra søkeren. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 28. januar 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I tabell 1 (Godkjente nye næringsmidler) innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

«Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

3'-sialyllaktose-

natriumsalt (3'-SL) 

(mikrobiell kilde) 

Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold (uttrykt 

som 3'-sialyllaktose) 

Næringsmidler som inneholder det nye 

næringsmiddelet, skal merkes med 

betegnelsen «3'-sialyllaktosenatrium-

salt». 

Det skal framgå av merkingen av 

kosttilskudd som inneholder  

3'-sialyllaktosenatriumsalt, at det ikke 

bør inntas 

a) dersom næringsmidler med tilsatt  

3'-sialyllaktosenatriumsalt inntas 

samme dag, 

b) av spedbarn og småbarn. 

 Godkjent 18. februar 2021. Denne 

oppføringen er basert på 

vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er omfattet 

av eiendomsrett og vernet i samsvar 

med artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283. 

Søker: Glycom A/S, Kogle Allé 4, 

DK-2970 Hørsholm, Danmark.  

I tidsrommet som opplysningsvernet 

gjelder for, er det bare Glycom A/S 

som kan bringe det nye 

næringsmiddelet 3'-sialyllaktose-

natriumsalt i omsetning i Unionen, 

med mindre en etterfølgende søker 

får godkjent det nye næringsmid-

delet uten henvisning til den 

vitenskapelige dokumentasjonen 

underlagt eiendomsrett eller de 

vitenskapelige dataene som er vernet 

i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) 2015/2283, eller 

etter avtale med Glycom A/S. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 

18. februar 2026.» 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte 

og ikke-aromatiserte steriliserte 

(herunder UHT-behandlede) 

melkeprodukter 

0,25 g/l 

Aromatiserte syrnede 

melkebaserte produkter, herunder 

varmebehandlede produkter 

0,25 g/l (drikker) 

0,5 g/kg (andre produkter enn 

drikker) 

Ikke-aromatiserte syrnede 

melkebaserte produkter 

0,25 g/l (drikker) 

2,5 g/kg (andre produkter enn 

drikker) 

Drikker (aromatiserte drikker, 

unntatt drikker med pH under 5) 
0,25 g/l 

Kornstenger 2,5 g/kg 

Morsmelkerstatning som definert 

i forordning (EU) nr. 609/2013 

0,25 g/l i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres 

som sådant eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

Tilskuddsblandinger som definert 

i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

0,15 g/l i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres 

som sådant eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

Bearbeidede kornbaserte 

næringsmidler og barnemat til 

spedbarn og småbarn som 

definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

0,15 g/l (drikker) i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres 

som sådant eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 
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  1,25 g/kg for andre produkter enn 

drikker 

   

Melkebaserte drikker og 

lignende produkter beregnet på 

småbarn 

0,15 g/l i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres 

som sådant eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

Total kosterstatning for 

vektkontroll som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

0,5 g/l (drikker) 

5 g/kg (andre produkter enn 

drikker) 

Næringsmiddel til spesielle 

medisinske formål som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige 

ernæringsbehovene til personene 

som disse produktene er beregnet 

på 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF, unntatt 

kosttilskudd til spedbarn og 

småbarn 

0,5 g/dag 

2) I tabell 2 (Spesifikasjoner) innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

«Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

3'-sialyllaktosenatriumsalt (3'-SL) 

(mikrobiell kilde) 

Beskrivelse: 

3'-sialyllaktosenatriumsalt (3'-SL) er et renset hvitt til hvitaktig pulver eller agglomerat framstilt ved en mikrobiell prosess og 

med et begrenset innhold av laktose, 3'-sialyllaktulose og sialinsyre 

Kilde: Genmodifisert stamme av Escherichia coli, K-12 DH1 
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Definisjon: 

Kjemisk formel: C23H38NO19Na 

Kjemisk betegnelse: N-acetyl-α-D-neuraminyl-(2→3)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukose, natriumsalt 

Molekylmasse: 655,53 Da 

CAS-nr. 128596-80-5 

Egenskaper/sammensetning: 

Utseende: Hvitt til hvitaktig pulver eller agglomerat 

Samlet innhold av 3'-sialyllaktosenatriumsalt, D-laktose og sialinsyre (% av tørrstoff): ≥ 90,0 % (m/m) 

3'-sialyllaktosenatriumsalt (% av tørrstoff): ≥ 88,0 % (m/m) 

D-laktose: ≤ 5,0 % (m/m) 

Sialinsyre: ≤ 1,5 % (m/m) 

3'-sialyllaktulose: ≤ 5,0 % (m/m) 

Samlet innhold av andre karbohydrater: ≤ 3,0 % (m/m) 

Vanninnhold: ≤ 8,0 % (m/m) 

Natrium: 2,5–4,5 % (m/m) 

Klorid: ≤ 1,0 % (m/m) 

pH (20 °C, 5 % løsning): 4,5–6,0 

Proteinrester: ≤ 0,01 % (m/m) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 1 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EE/mg 

KDE: Kolonidannende enheter, EE: Endotoksinenheter» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/120 

av 2. februar 2021 

om tillatelse til å bringe pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. i 

omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) Den 31. desember 2018 innga selskapet Avena Nordic Grain Oy («søkeren») en søknad til Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om tillatelse til å bringe pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica 

rapa L. og Brassica napus L. (dobbeltlave sorter) i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel. Søkeren anmodet 

om bruk av pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. i kornstenger, mysli og lignende 

kornbaserte frokostblandinger, ekstruderte produkter av frokostkorn, snacks unntatt potetgull og lignende, glutenfritt 

mørkt brød, brød og rundstykker med særlige ingredienser tilsatt, flerkornsbrød og -rundstykker, kjøtterstatninger og 

kjøttboller. 

4) Søkeren foreslo også at ettersom proteinbestanddelen i pulveret av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og 

Brassica napus L. ligner på proteinbestanddelen i de rapsfrøene som ble godkjent som nytt næringsmiddel ved 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/424/EU(3), ifølge konklusjonen til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («myndigheten»)(4) ikke er uten risiko for sensibilisering eller sannsynlighet for allergiske 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 3.2.2021, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2021 av 11. juni 2021 

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/424/EU av 1. juli 2014 om tillatelse til å bringe rapsfrøprotein i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 196 av 3.7.2014, s. 27). 

(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3420. 
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reaksjoner hos personer som er allergiske mot sennep, skal merkingen av næringsmiddelprodukter som inneholder 

pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L., være slik at personer med sennepsallergi 

kan unngå inntak av slike næringsmidler. 

5) Den 31. desember 2018 anmodet også søkeren Kommisjonen om vern av opplysninger underlagt eiendomsrett for en 

fireukers randomisert studie med klinisk utprøving på mennesker, utført etter dobbelt-blind-metoden med parallelle 

kontrollgrupper, for å vurdere det nye næringsmiddelets trygghet og dets toleranse hos friske forbrukere(5). 

6) Den 19. juni 2019 anmodet Kommisjonen myndigheten om å foreta en vurdering av pulveret av delvis avfettede rapsfrø 

av Brassica rapa L. og Brassica napus L. som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 

2015/2283. 

7) Den 30. juni 2020 vedtok myndigheten sin vitenskapelige uttalelse, «Safety of rapeseed powder from Brassica rapa  

L. and Brassica napus L. as a novel food pursuant to Regulation (EC) 2015/2283»(6), i samsvar med kravene i artikkel 

11 i forordning (EU) 2015/2283. 

8) Myndigheten konkluderte i sin vitenskapelige uttalelse med at pulveret av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa  

L. og Brassica napus L. er trygt under de foreslåtte bruksvilkårene. Den konkluderte imidlertid også med at pulveret av 

delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. kan utløse allergiske reaksjoner hos personer som er 

allergiske mot sennep. Den vitenskapelige uttalelsen gir derfor tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at pulver av delvis 

avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. oppfyller godkjenningskravene i artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283 når det brukes i kornstenger, mysli og lignende kornbaserte frokostblandinger, ekstruderte 

produkter av frokostkorn, snacks unntatt potetgull og lignende, glutenfritt mørkt brød, brød og rundstykker med særlige 

ingredienser tilsatt, flerkornsbrød og -rundstykker, kjøtterstatninger og kjøttboller, forutsatt at merkingen av 

næringsmidler som inneholder pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. er slik at 

personer med sennepsallergi kan unngå inntak av disse næringsmidlene. 

9) Myndighetens uttalelse og opplysningene om sammensetning og spesifikasjoner framlagt av søkeren gir også 

tilstrekkelig grunnlag til å oppføre det samlede innholdet av karbohydrater i spesifikasjonene for det nye næringsmid-

delet, da dette er en ernæringsmessig viktig bestanddel, og oppføringen av denne informasjonen vil utfylle dette nye 

næringsmiddelets profil. 

10) Myndigheten oppga i sin vitenskapelige uttalelse at det ikke ville vært mulig å trekke konklusjonene om tryggheten ved 

pulveret av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. under de foreslåtte bruksvilkårene, uten 

opplysningene som søkeren hevder eiendomsrett til (en fireukers randomisert studie med klinisk utprøving på 

mennesker, utført etter dobbelt-blind-metoden med parallelle kontrollgrupper, for å vurdere det nye næringsmiddelets 

trygghet og dets toleranse hos friske forbrukere). 

11) Kommisjonen anser følgelig at kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2015/2283 ikke er oppfylt, og det 

forespurte eiendomsrettslige vernet av opplysningene i søknaden, ikke kan innvilges. Godkjenningen av pulveret av 

delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. som et nytt næringsmiddel og oppføringen av pulveret 

på EU-listen over godkjente nye næringsmidler bør derfor bare inneholde opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 3 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

12) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

  

(5) Medfiles Ltd, 2018 (ikke offentliggjort). 

(6) EFSA Journal 2020;18(7):6197. 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. som angitt i vedlegget til denne forordningen 

skal oppføres på EU-listen over godkjente nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. februar 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I tabell 1 (Godkjente nye næringsmidler) innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Pulver av delvis avfettede 

rapsfrø av Brassica rapa  

L. og Brassica napus L. 

Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold Næringsmidler som inneholder det nye 

næringsmiddelet, skal merkes med betegnelsen 

«pulver av delvis avfettede rapsfrø». 

Et næringsmiddel som inneholder «pulver av 

delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og 

Brassica napus L.» skal merkes med en 

opplysning om at pulveret kan utløse en 

allergisk reaksjon hos forbrukere som er 

allergiske mot sennep og sennepsprodukter. 

Denne opplysningen skal plasseres nær 

ingredienslisten.» 

 

Kornstenger av kornblandin-

ger 

20 g/100 g 

Mysli og lignende kornbaserte 

frokostblandinger 

20 g/100 g 

Ekstruderte produkter av fro-

kostkorn 

20 g/100 g 

Snacks (unntatt potetgull) 15 g/100 g 

Brød og rundstykker med 

særlige ingredienser tilsatt (for 

eksempel frø, rosiner, urter) 

7 g/100 g 

Mørkt brød merket med 

opplysninger om fravær eller 

redusert forekomst av gluten i 

samsvar med kravene i 

Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 

7 g/100 g 

Flerkornsbrød og -rundstykker 7 g/100 g 

Kjøtterstatninger 10 g/100 g 

Kjøttboller 10 g/100 g 
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2) I tabell 2 (Spesifikasjoner) innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica 

rapa L. og Brassica napus L. 

Definisjon: Pulveret er framstilt av de delvis avfettede frøene av de ikke-genmodifiserte sortene Brassica rapa L. og Brassica napus  

L. (dobbeltlave sorter) gjennom en rekke bearbeidingstrinn for å redusere innholdet av glukosinolater og fytater. 

Kilde: Frø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. 

Egenskaper/sammensetning: 

Protein (N × 6,25): 33,0–43,0 % 

Lipider: 14,0–22,0 % 

Karbohydrater i alt(*): 33,0–40,0 % 

Fiber i alt(**): 33,0–43,0 % 

Vanninnhold: < 7,0 % 

Aske: 2,0–5,0 % 

Glukosinolater i alt: < 0,3 mmol/kg (≤ 120 mg/kg) 

Fytater: < 1,5 % 

Peroksidtall (i vekt av det nye næringsmiddelet): ≤ 3,0 mEq O2/kg 

Tungmetaller: 

Bly: < 0,2 mg/kg 

Arsen (uorganisk): < 0,2 mg/kg 

Kadmium: < 0,2 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,1 mg/kg 

Aluminium: < 35,0 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall (30 °C): < 5 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: < 10 KDE/g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Bacillus cereus: < 100 KDE/g 

(*) Etter differanse: 100 % – [protein % + vanninnhold % + fett % + aske %] 

(**) AOAC 2011.25 (enzymatisk gravimetri) 

KDE: Kolonidannende enheter, AOAC: Association of Official Agricultural Chemists» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2020/1040 

av 15. juli 2020 

om endring av forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til dens overgangsbestemmelser, for å håndtere 

virkningene av covid-19-krisen(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(3) fastsettes krav til utslippsgrenser for forurensende gasser 

og partikler og EU-typegodkjenningsprosedyrer for forskjellige kategorier av motorer til ikke-veigående mobile 

maskiner. 

2) Datoene for anvendelse av de nye utslippsgrenseverdiene, omtalt i forordning (EU) 2016/1628 som «trinn V», er fastsatt 

for å gi produsentene klar og omfattende informasjon og en egnet tidsramme for overgangen til trinn V, samtidig som 

den administrative byrden for godkjenningsmyndighetene reduseres betydelig. 

3) Covid-19-utbruddet har forårsaket forstyrrelser i omsetningskjeden for kritiske deler og komponenter, noe som har ført 

til forsinkelser for motorer og for maskiner utstyrt med disse motorene som det gjelder mindre strenge utslippsgrenser 

for enn dem som gjelder i trinn V, og som må bringes i omsetning før datoene fastsatt i forordning (EU) 2016/1628. 

4) Som følge av forstyrrelsene forårsaket av covid-19-utbruddet er det svært sannsynlig at produsenter av ikke-veigående 

mobile maskiner, omtalt i forordning (EU) 2016/1628 som «produsenter av originalt utstyr» eller «OEM-produsenter», 

ikke vil kunne sikre at motorer og maskiner utstyrt med disse motorene som er omfattet av overgangsperioden i henhold 

til forordning (EU) 2016/1628, kan overholde fristene fastsatt i den nevnte forordningen uten at disse produsentene lider 

alvorlige økonomiske tap.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 17.7.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2021 av 11. juni 2021 

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

(1) Uttalelse avgitt 11. juni 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 10. juli 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. juli 2020. 

(3) 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). 

2022/EØS/83/10 
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5) I lys av de nåværende omstendighetene og for å sikre et velfungerende indre marked, skape rettssikkerhet og unngå 

potensielle markedsforstyrrelser er det nødvendig å forlenge visse overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2016/1628. 

6) Ettersom forlengelsen av overgangsbestemmelsene ikke vil ha noen miljøvirkning, fordi de aktuelle overgangsmotorene 

allerede er produsert, og ettersom det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor lenge forsinkelsene forårsaket av covid-19 vil 

vare, bør forlengelsen av de relevante periodene være på 12 måneder. 

7) Ettersom målet for denne forordningen, som er å forlenge visse overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2016/1628, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås 

på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

8) 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, som er vedlagt TEU, traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

9) Forordning (EU) 2016/1628 bør derfor endres. 

10) I betraktning av at overgangsperioden fastsatt i forordning (EU) 2016/1628 for visse underkategorier av motorer utløper 

31. desember 2020, og at OEM-produsentene hadde tiden fram til 30. juni 2020 til å produsere ikke-veigående mobile 

maskiner utstyrt med overgangsmotorer i disse underkategoriene, bør denne forordningen tre i kraft allerede den dagen 

den kunngjøres i Den europeiske unions tidende, og gjelde fra 1. juli 2020. En slik bestemmelse er berettiget ut fra at 

covid-19-utbruddet var uforutsett og kom brått, og ut fra behovet for å garantere rettssikkerhet og likebehandling av 

OEM-produsentene, uavhengig av om de produserer ikke-veigående mobile maskiner før eller etter ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordningen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 58 i forordning (EU) 2016/1628 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 5 gjøres følgende endringer: 

a) Andre ledd skal lyde: 

«For motorer i underkategorier av kategori NRE for hvilke datoen angitt i vedlegg III for å bringe trinn V-motorer i 

omsetning er 1. januar 2020, skal medlemsstatene tillate en forlengelse av overgangsperioden og 18-månedersperioden 

nevnt i første ledd med ytterligere 12 måneder for OEM-produsenter med en samlet årlig produksjon på mindre enn 

100 enheter ikke-veigående mobile maskiner utstyrt med forbrenningsmotorer. I beregningen av samlet årlig 

produksjon skal alle OEM-produsenter som kontrolleres av samme fysiske eller juridiske person, anses som én enkelt 

OEM-produsent.» 

b) Tredje ledd skal lyde: 

«For motorer i underkategorier av kategori NRE som brukes i mobile kraner, og for hvilke datoen angitt i vedlegg III 

for å bringe trinn V-motorer i omsetning er 1. januar 2020, skal overgangsperioden og 18-månedersperioden nevnt i 

første ledd forlenges med 12 måneder.» 

c) Nytt ledd skal lyde: 

«For motorer i alle underkategorier for hvilke datoen angitt i vedlegg III for å bringe trinn V-motorer i omsetning er 

1. januar 2019, bortsett fra motorene nevnt i fjerde ledd, skal overgangsperioden og 18-månedersperioden nevnt i første 

ledd forlenges med 12 måneder.» 

2) I nr. 7 skal ny bokstav lyde: 

«d) 36 måneder fra gjeldende dato for omsetning av motorer angitt i vedlegg III, i det tilfellet som er angitt i nr. 5 femte 

ledd.» 
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Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 15. juli 2020. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

J. KLOECKNER 

Formann 

 __________  
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV  

TRYGDEORDNINGER 

BESLUTNING NR. H9 

av 17. juni 2020 

om forlengelse av fristene nevnt i artikkel 67 og 70 i europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 987/2009 samt i beslutning nr. S9 som følge av covid-19-pandemien 

(2020/C 259/03)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle alle 

administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004 

og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(2), 

under henvisning til artikkel 35 og artikkel 65 nr. 8 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 67 og 70 i forordning (EF) 

nr. 987/2009, 

under henvisning til rettspraksis ved Den europeiske unions domstol som fastsetter at force majeure kan påberopes dersom 

manglende overholdelse av rettslige forpliktelser kan tilskrives forhold utenfor ens kontroll som var unormale og uforutsette, og 

med følger som ikke kunne vært unngått til tross for utvisning av behørig aktsomhet (jf. Domstolens dom av 13. juli 1995,  

C-391/93, Perrotta, EU:C:1995:240), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstaten er berørt av følgene av utbruddet av covid-19-krisen på en særskilt måte. Krisen hindrer vanlige 

arbeidsmetoder ved de relevante institusjonene i medlemsstatene i vesentlig grad og skaper en ekstraordinær situasjon 

der gjennomføring av vanlige refusjonsprosedyrer ikke er mulig. 

2) Når reglene for refusjon i artikkel 67 og 70 i forordning (EF) nr. 987/2009 benyttes, må det unike ved situasjonen tas i 

betraktning. 

3) Med tanke på det faktum at medlemsstatene og deres kompetente institusjoner så langt er berørt av covid-19-utbruddet 

på forskjellige måter, og den videre utviklingen i utbruddet ennå ikke kan forutses, må situasjonen overvåkes 

kontinuerlig. Når og om nødvendig bør denne beslutningen endres tilsvarende og tilleggsavtaler mellom medlemsstatene 

kan inngås. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

1. Alle frister for å fremme og avgjøre krav nevnt i artikkel 67 og 70 i forordning (EF) nr. 987/2009 og i beslutning nr. S9 som 

utløper mellom 1. februar 2020 og 31. desember 2020, forlenges med seks måneder. 

2. Denne beslutningen skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 18. juni 2020. 

 President for Den administrative kommisjon 

Blaženka KAMENJAŠEVIĆ 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 259 av 7.8.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2021/526 

av 23. oktober 2020 

om retting av den tsjekkiske språkversjonen 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)(*) 

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 111 nr. 1 bokstav c), artikkel 234, artikkel 241 

bokstav a) og c), artikkel 245 nr. 4, artikkel 248 nr. 7 og artikkel 260 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den tsjekkiske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35(2) inneholder feil i artikkel 182 nr. 1, 

artikkel 190 nr. 1 og 2, artikkel 331 nr. 1 bokstav a), artikkel 332 nr. 1 innledende punktum og bokstav a), artikkel 333 

nr. 1 innledende punktum og bokstav a), artikkel 335 nr. 1 bokstav a), b) og d), artikkel 343 nr. 5 bokstav a) iv), artikkel 

346 nr. 1 bokstav a), artikkel 350 nr. 1 bokstav a), artikkel 351 nr. 1, artikkel 351 nr. 2 bokstav c), artikkel 352 nr. 2, 

artikkel 355 nr. 4 bokstav b), artikkel 377 nr. 1 og artikkel 380 bokstav b) i), som endrer tekstens betydning. 

2) Den tsjekkiske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres 

ikke. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 23. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 26.3.2021, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 169/2021 av  

11. juni 2021 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) 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). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/744 

av 6. mai 2021 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2021 til 29. juni 2021 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 8. april 2021 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for 

Kommisjonen tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av mars 2021. Disse opplysningene ble 

offentliggjort 8. april 2021 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordningen trer i 

kraft snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske 

opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine 

vedkommende myndigheter. Denne forordningen bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for 

rapportering som denne forordningen får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordningen i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2021 til 29. juni 2021. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 7.5.2021, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 170/2021 av 11. juni 2021 

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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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. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 31. mars 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 6. mai 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 160 av 7.5.2021, s. 5-88.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0744&qid=1622441577108
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/92/EU 

av 23. juli 2014 

om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer  

og tilgang til betalingskontoer med grunnleggende funksjoner(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 26 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) skal det indre marked utgjøre et 

område uten indre grenser der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret. Oppsplittin-

gen av det indre marked er skadelig for konkurranseevnen, veksten og skapingen av arbeidsplasser i Unionen. Fjerning 

av direkte og indirekte hindringer for et velfungerende indre marked er avgjørende for dets gjennomføring. Unionens 

tiltak når det gjelder det indre marked for finansielle tjenester til privatkunder, har allerede bidratt vesentlig til å utvikle 

betalingstjenesteyternes virksomhet over landegrensene, forbedre forbrukernes valgmuligheter og øke kvaliteten på og 

åpenheten i tilbudene. 

2) I den forbindelse har europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF(4) fastsatt grunnleggende krav til åpenhet med 

hensyn til gebyrene betalingstjenesteyterne krever for betalingskontotjenester. Innføringen av ensartede regler for yting 

av betalingstjenester og opplysningene som skal framlegges, har vesentlig forenklet virksomheten for betalings-

tjenesteytere, redusert den administrative byrden og skapt kostnadsbesparelser for betalingstjenesteyterne. 

3) Et velfungerende indre marked og utviklingen av en moderne, sosialt inkluderende økonomi er i stadig økende grad 

avhengig av at alle har tilgang til betalingstjenester. Ethvert nytt regelverk på dette området må være del av en smart 

økonomisk strategi for Unionen, som på en effektiv måte tar hensyn til svakerestilte forbrukeres behov.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 51 av 22.2.2014, s. 3. 

(2) EUT C 341 av 21.11.2013, s. 40. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. juli 2014. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om endring av direktiv 

97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF samt oppheving av direktiv 97/5/EF (EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1). 
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4) Som anført i Europaparlamentets resolusjon av 4. juli 2012 med anbefalinger til Kommisjonen om tilgang til 

grunnleggende banktjenester må det imidlertid gjøres mer for å forbedre og utvikle det indre marked for banktjenester til 

privatkunder. Mangelen på åpenhet og manglende mulighet for å sammenligne gebyrer samt vanskene med å bytte 

betalingskonto utgjør fortsatt hindringer for utviklingen av et fullstendig integrert marked og bidrar til liten konkurranse 

om privatkunder i banksektoren. Disse problemene må håndteres, og standarder av høy kvalitet må oppnås. 

5) De rådende forholdene på det indre marked kan avskrekke betalingstjenesteytere fra å utøve sin etableringrett eller 

adgang til å yte tjenester i Unionen på grunn av vanskene med å tiltrekke seg kunder på et nytt marked. Å gå inn på nye 

markeder medfører ofte store investeringer. Slike investeringer kan bare forsvares dersom yteren forventer tilstrekkelige 

muligheter og en tilsvarende etterspørsel fra forbrukerne. Forbrukernes lave mobilitet når det gjelder finansielle tjenester 

til privatkunder, skyldes i stor grad mangelen på åpenhet og manglende mulighet for å sammenligne gebyrene og 

tjenestene som tilbys, samt vanskene med å bytte betalingskonto. Disse faktorene demper også etterspørselen. Dette er 

særlig tilfellet i grensekryssende sammenhenger. 

6) Videre kan oppsplitting av gjeldende nasjonale rammeregler skape store hindringer for gjennomføringen av det indre 

marked når det gjelder betalingskontoer. Gjeldende nasjonale bestemmelser med hensyn til betalingskontoer, og særlig 

muligheten for å sammenligne gebyrer og bytte betalingskonto, varierer. Når det gjelder kontobytte, har mangelen på 

ensartede bindende tiltak på unionsplan ført til sprikende praksis og ulike tiltak på nasjonalt plan. Disse forskjellene blir 

enda tydeligere når det gjelder sammenligning av gebyrer, der det på unionsplan ikke finnes noen tiltak, heller ikke 

selvregulerende tiltak. Dersom disse forskjellene blir enda større framover som følge av at betalingstjenesteytere har 

tendens til å tilpasse sin praksis etter de nasjonale markedene, vil dette øke kostnadene ved å drive virksomhet over 

landegrensene sammenliknet med kostnadene innenlandske tilbydere har, og det vil derfor gjøre det mindre interessant å 

drive virksomhet over landegrensene. Grensekryssende virksomhet i det indre marked hindres også av vanskelighetene 

forbrukerne møter dersom de ønsker å åpne en betalingskonto i utlandet. Gjeldende kriterier for å åpne en betalings-

konto er restriktive, og dette kan hindre EU-borgerne i å bevege seg fritt i Unionen. Å gi alle forbrukere tilgang til en 

betalingskonto vil gi dem mulighet til å delta i det indre marked og dermed høste fordelene av det indre marked. 

7) Ettersom visse potensielle kunder ikke åpner en betalingskonto, enten fordi de har fått avslag, eller fordi de ikke tilbys 

egnede produkter, er den mulige etterspørselen etter betalingskontotjenester i Unionen ennå ikke utnyttet til fulle. 

Bredere deltakelse av forbrukerne i det indre marked vil videre stimulere betalingstjenesteyterne til å tre inn på nye 

markeder. Å skape de nødvendige vilkårene som gjør det mulig for alle forbrukere å ha tilgang til en betalingskonto, er 

en forutsetning for å kunne fremme deres deltakelse i det indre marked og gi dem mulighet til å høste fordelene det 

indre marked har skapt. 

8) Åpenhet om og sammenlignbarhet av gebyrer er vurdert på unionsplan i et selvreguleringsinitiativ initiert av 

banksektoren. Det ble imidlertid ikke oppnådd endelig enighet om dette initiativet. Når det gjelder kontobytte, 

inneholder de felles prinsippene fastsatt i 2008 av EBIC (European Banking Industry Committee) en mal for en ordning 

for å bytte mellom betalingskontoer som tilbys av banker i samme medlemsstat. Men ettersom de felles prinsippene ikke 

er bindende, har de vært ulikt anvendt i Unionen og ikke gitt effektive resultater. Dessuten gjelder de felles prinsippene 

bytte av betalingskonto på nasjonalt plan og ikke over landegrensene. Når det gjelder tilgangen til en grunnleggende 

betalingskonto, ble medlemsstatene i kommisjonsrekommandasjon 2011/442/EU(5) oppfordret til å treffe de nødvendige 

tiltakene for å sikre at rekommandasjonen ble gjennomført senest seks måneder etter offentliggjøringen. Så langt er det 

bare et fåtall medlemsstater som følger hovedprinsippene i den rekommandasjonen.  

  

(5) Kommisjonsrekommandasjon 2011/442/EU av 18. juli 2011 om tilgang til en grunnleggende betalingskonto (EUT L 190 av 21.7.2011,  

s. 87). 
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9) For å bidra til effektiv og smidig finansiell mobilitet på lang sikt er det veldig viktig å innføre et ensartet sett med regler 

for å håndtere problemet med lav kundemobilitet, forbedre mulighetene for å sammenligne betalingskontotjenester  

og -gebyrer, stimulere til bytte av betalingskonto og unngå at forbrukere som ønsker å åpne og bruke en betalingskonto i 

et annet land, forskjellsbehandles på grunnlag av bosted. Det er dessuten avgjørende at det treffes hensiktsmessige tiltak 

for å fremme forbrukernes deltakelse i betalingskontomarkedet. Disse tiltakene vil gjøre det mer attraktivt for 

betalingstjenesteytere å delta i det indre marked, og de vil sikre like konkurransevilkår og derved bidra til sterkere 

konkurranse og effektiv fordeling av ressursene i Unionens finansmarked for privatkunder, til fordel for både 

virksomheter og forbrukere. Dessuten vil åpenhet om gebyropplysninger og bedre muligheter for kontobytte, sammen 

med retten til tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner, gjøre det lettere for unionsborgerne å bevege 

seg rundt i og innhente tilbud fra hele Unionen og dermed dra nytte av et fullt ut fungerende indre marked for finansielle 

tjenester til privatkunder, og det vil bidra til fortsatt utvikling av det indre marked. 

10) Det er også viktig å sikre at dette direktivet ikke hindrer nyskaping innen finansielle tjenester til privatkunder. Hvert år 

blir ny teknologi tilgjengelig, noe som kan bety at dagens modell med betalingskontoer blir utdatert, for eksempel 

mobilbaserte banktjenester og forhåndsbetalte betalingskort. 

11) Dette direktivet skal ikke være til hinder for at medlemsstatene kan beholde eller innføre strengere bestemmelser for å 

beskytte forbrukerne, forutsatt at disse bestemmelsene er i samsvar med medlemsstatenes forpliktelser i henhold til 

unionsretten og dette direktivet. 

12) Bestemmelsene i dette direktivet om sammenlignbarheten av gebyrer og bytte av betalingskontoer bør gjelde for alle 

betalingstjenesteytere i henhold til definisjonen i direktiv 2007/64/EF. Bestemmelsene i dette direktivet om tilgang til 

betalingskontoer med grunnleggende funksjoner bør gjelde bare for kredittinstitusjoner. Alle bestemmelser i dette 

direktivet bør gjelde betalingskontoer som forbrukerne kan bruke til å utføre følgende transaksjoner: sette inn midler, ta 

ut kontanter og utføre og motta betalingstransaksjoner til og fra tredjemann, herunder gjennomføre betalings-

overføringer. Følgelig bør kontoer med mer begrensede funksjoner ikke være omfattet. For eksempel bør kontoer som 

sparekontoer, kredittkortkontoer der midler vanligvis innbetales utelukkende for å tilbakebetale kredittkortgjeld, 

rammelånskontoer og kontoer for e-penger i prinsippet ikke omfattes av dette direktivets virkeområde. Skulle imidlertid 

slike kontoer bli brukt til daglige betalingstransaksjoner og omfatte alle funksjonene oppført ovenfor, vil de høre inn 

under dette direktivets virkeområde. Kontoer som innehas av virksomheter, også små og svært små bedrifter, bør ikke 

omfattes av dette direktivets virkeområde, med mindre de er personlige. Medlemsstatene bør kunne velge om de vil 

utvide anvendelsen av dette direktivet til andre betalingstjenesteytere og andre betalingskontoer, for eksempel kontoer 

med mer begrensede betalingsfunksjoner. 

13) Ettersom en betalingskonto med grunnleggende funksjoner i henhold til dette direktivet er en type betalingskonto, får 

bestemmelsene om åpenhet og kontobytte anvendelse også på slike kontoer. 

14) Definisjonene i dette direktivet bør i størst mulig grad stemme overens med definisjonene i andre unionsrettsakter, 

særlig definisjonene i direktiv 2007/64/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012(6). 

15) Det er avgjørende at forbrukerne er i stand til å forstå gebyrene, slik at de kan sammenligne tilbud fra ulike 

betalingstjenesteytere og ta velbegrunnede beslutninger om hva slags betalingskonto som best vil dekke deres behov. 

Det er ikke mulig å sammenlikne gebyrer dersom betalingstjenesteyterne bruker forskjellig terminologi for samme 

tjenester og gir informasjonen i ulike formater. Standardisert terminologi, sammen med målrettede gebyropplysninger 

som presenteres i et enhetlig format og dekker de mest representative betalingskontotjenestene, vil kunne bidra til at 

forbrukerne både kan forstå og sammenligne gebyrer.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012 av 14. mars 2012 om tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer 

og direkte debiteringer i euro og om endring av forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 av 30.3.2012, s. 22). 
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16) Forbrukerne vil ha størst nytte av informasjon som er kortfattet og standardisert og gjør det lett å sammenligne ulike 

betalingstjenesteytere. Verktøyene som gjøres tilgjengelig for forbrukerne for å sammenligne betalingskontotilbud, vil 

imidlertid være til liten nytte dersom tiden det tar å gå gjennom lange lister over gebyrer, overgår fordelen ved å velge 

det økonomisk sett beste tilbudet. Disse verktøyene bør være av mange slag, og det bør gjennomføres forbruker-

undersøkelser. For å unngå risikoen for informasjonsoverflod og legge til rette for rask gjennomføring bør gebyr-

terminologien på det nåværende tidspunkt bare standardiseres for de mest representative begrepene og definisjonene i 

medlemsstatene. 

17) Gebyrterminologien bør fastsettes av medlemsstatene, slik at det blir mulig å ta hensyn til særtrekkene ved lokale 

markeder. For å anses som representative bør tjenestene være gebyrbelagt hos minst én betalingstjenesteyter i en 

medlemsstat. Dersom tjenestene er felles for et flertall av medlemsstatene, bør terminologien som brukes for å definere 

disse tjenestene, dessuten standardiseres på unionsplan, slik at det blir lettere å sammenligne tilbud om betalingskontoer 

i hele Unionen. For å sikre tilstrekkelig ensartethet i de nasjonale listene bør Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet) («EBA»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(7), 

utstede retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene med å fastslå hvilke tjenester som er mest brukt, og som medfører de 

høyeste kostnadene for forbrukerne på nasjonalt plan. For dette formål bør medlemsstatene innen 18. desember 2014 

meddele Kommisjonen og EBA hvilke myndigheter disse retningslinjene bør rettes til. 

18) Når medlemsstatene har fastsatt foreløpige lister over de mest representative gebyrbelagte tjenestene på nasjonalt plan, 

sammen med de begrepene og definisjonene som er brukt, bør EBA gå gjennom dem ved hjelp av utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder for å fastslå hvilke tjenester de fleste medlemsstatene har felles, og foreslå begreper og 

definisjoner som standardiseres på unionsplan på alle de offisielle språkene i Unionens institusjoner. EBA bør sikre at 

det ikke brukes mer enn ett begrep for hver tjeneste på noe offisielt språk i en medlemsstat som også er et offisielt språk 

i Unionens institusjoner. Dette innebærer at det i ulike medlemsstater som har et av Unionens institusjoner offisielle 

språk til felles, kan brukes forskjellige begreper for samme tjeneste, idet det tas hensyn til nasjonale særtrekk. 

Medlemsstatene bør deretter innarbeide alle begrepene som får anvendelse på unionsplan, i sine midlertidige lister og 

offentliggjøre sine endelige lister på grunnlag av dette. 

19) For å gjøre det lettere for forbrukerne å sammenligne gebyrene for betalingskontoer i hele det indre marked bør 

betalingstjenesteyterne gi forbrukerne et dokument med gebyropplysninger der gebyrene for alle tjenestene på listen 

over de mest representative betalingskontotjenestene på nasjonalt plan er oppgitt. Der det er relevant, bør dokumentet 

med gebyropplysninger benytte de standardiserte begrepene og definisjonene som er fastsatt på unionsplan. Dette vil 

også bidra til å skape like konkurransevilkår mellom betalingstjenesteytere som konkurrerer på betalingskontomarkedet. 

Dokumentet med gebyropplysninger bør ikke omfatte noen andre gebyrer. Dersom en betalingstjenesteyter ikke tilbyr 

en tjeneste som står på listen over de mest representative betalingskontotjenestene, bør tjenesten for eksempel merkes 

med «tilbys ikke» eller «ikke relevant». Medlemsstatene bør kunne kreve at nøkkelindikatorer, for eksempel en 

oversiktlig kostnadsindikator som oppsummerer de samlede årlige kostnader ved betalingskontoen for forbrukere, skal 

legges fram sammen med dokumentet med gebyropplysninger. For å bidra til at forbrukerne skal forstå hvilke gebyrer 

de må betale for sin betalingskonto, bør de få tilgang til en klar, ikke-teknisk, utvetydig ordliste som i det minste 

forklarer hvilke gebyrer og tjenester som omfattes av dokumentet med gebyropplysninger. Ordlisten bør være et nyttig 

verktøy for å sikre bedre forståelse av hva gebyrene innebærer, og derved sette forbrukerne i stand til å velge fra er 

bredere utvalg av betalingskontotilbud. Det bør også stilles krav til betalingstjenesteyterne om å informere forbrukerne 

minst én gang i året vederlagsfritt om alle gebyrer som er belastet deres betalingskonto, herunder, dersom det er 

relevant, om rentesatsen for brukskontokreditt og kredittrentesatsen.  

  

(7) 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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Dette berører ikke bestemmelsene om kontokreditt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF(8). Etterhånds-

informasjon bør framlegges i et eget dokument kalt «gebyroppgave». Dokumentet skal gi en oversikt over opptjente 

renter og alle gebyrer som er påløpt for bruk av betalingskontoen, slik at forbrukeren kan forstå hvilke gebyrer utgiftene 

gjelder, og vurdere behovet for enten å endre forbruksmønster eller bytte tilbyder. Informasjonsverdien vil bli størst 

dersom opplysningene som presenteres i etterhånd om gebyrene for de mest representative tjenestene, har samme 

oppsett som gebyropplysningene som gis på forhånd. 

20) For å imøtekomme forbrukernes behov er det nødvendig å sikre at opplysningene om gebyrene for betalingskontoer er 

korrekte, klare og sammenlignbare. EBA bør derfor, etter å ha rådført seg med nasjonale myndigheter og gjennomført 

forbrukerundersøkelser, utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for et standardisert presentasjonsformat 

for dokumentet med gebyropplysninger, gebyroppgaven og de felles symbolene for å sikre at forbrukerne kan forstå og 

sammenligne dem. Alle dokumenter med gebyropplysninger og gebyroppgaver i alle medlemsstater bør ha samme 

format og rekkefølge på opplysninger og avsnitt, slik at forbrukerne kan sammenligne de to dokumentene og får best 

mulig forståelse og utbytte av opplysningene. Det bør være lett å skille dokumentet med gebyropplysninger og 

gebyroppgaven fra annen kommunikasjon. Ved utvikling av disse formatene bør EBA videre ta hensyn til at medlems-

statene kan velge å legge fram dokumentet med gebyropplysninger og gebyroppgaven sammen med opplysninger som 

kreves i henhold til annet unionsregelverk eller annen nasjonal lovgivning om betalingskontoer og tilknyttede tjenester. 

21) For å sikre konsekvent bruk av gjeldende EU-terminologi i hele Unionen bør medlemsstatene stille krav til 

betalingstjenesteyterne om å bruke gjeldende EU-terminologi sammen med øvrig nasjonal standardisert terminologi som 

er fastsatt i den endelige listen, i sin kommunikasjon med forbrukerne, herunder i dokumentet med gebyropplysninger 

og gebyroppgaven. Betalingstjenesteyterne bør kunne bruke merkenavn i sine opplysninger om avtaler, kommersielle 

opplysninger og markedsføringsopplysninger til forbrukerne så lenge de klart angir det tilsvarende standardiserte 

begrepet som gjelder. Dersom de ønsker å bruke merkenavn i dokumentet med gebyropplysninger eller gebyroppgaven, 

bør dette angis i tillegg til de standardiserte begrepene som en sekundær betegnelse og for eksempel skrives i parentes 

eller med en mindre skrifttype. 

22) Sammenligningsnettsteder som er uavhengige, gir forbrukerne en effektiv mulighet til å vurdere fordelene ved de ulike 

betalingskontotilbudene på ett enkelt sted. Slike nettsteder kan gi den rette balansen mellom behovet for klar og 

kortfattet informasjon og behovet for fullstendig og detaljert informasjon ved at de gir brukerne mulighet til å hente 

fram mer detaljerte opplysninger dersom de ønsker det. For at oversikten skal bli representativ, bør de ha som mål å 

omfatte et bredest mulig utvalg av tilbud, samtidig som de dekker en vesentlig del av markedet. De kan også redusere 

kostnadene ved søk ettersom forbrukerne ikke vil trenge å innhente opplysninger fra hver enkelt betalingstjenesteyter. 

Det er avgjørende at opplysningene som gis på slike nettsteder, er troverdige, nøytrale og åpne, og at forbrukerne 

informeres om at slike nettsteder finnes. I denne forbindelse bør medlemsstatene underrette offentligheten om slike 

nettsteder. 

23) For å få nøytrale opplysninger om hvilke gebyrer og rentesatser som gjelder for betalingskontoer, bør forbrukerne kunne 

bruke offentlig tilgjengelige sammenligningsnettsteder som drives uavhengig av betalingstjenesteyterne, noe som 

innebærer at ingen betalingstjenesteytere skal prioriteres i søkeresultatene. Medlemsstatene bør derfor påse at 

forbrukerne har fri tilgang til minst ett slikt nettsted på deres respektive territorier. Slike nettsteder kan drives av eller på 

vegne av vedkommende myndigheter, andre offentlige myndigheter og/eller private operatører. Behovet for en funksjon 

som sammenligner gebyrer for betalingskontoer, kan også dekkes av eksisterende nettsteder som sammenligner et bredt 

utvalg av finansielle eller ikke-finansielle produkter. Slike nettsteder bør drives i samsvar med nærmere angitte 

kvalitetskriterier, herunder kravet om å inneholde nærmere opplysninger om nettstedets eiere, inneholde korrekte, 

oppdaterte opplysninger, angi tidspunkt for siste oppdatering, fastsette klare, objektive kriterier som sammenligningen 

skal baseres på, og omfatte et bredt utvalg av betalingskontotilbud som dekker en vesentlig del av markedet. 

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 
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Medlemsstatene bør kunne bestemme hvor ofte sammenligningsnettstedene skal gjennomgå og oppdatere opplysnin-

gene de gir forbrukerne, samtidig som det tas hensyn til hvor ofte betalingstjenesteyterne generelt oppdaterer sine 

gebyropplysninger. Medlemsstatene bør også definere hva som menes med et bredt utvalg av betalingskontotilbud som 

dekker en vesentlig del av markedet, ved å vurdere for eksempel hvor mange betalingstjenesteytere som finnes, og 

dermed om simpelt flertall eller mindre vil være tilstrekkelig, og/eller markedsandel og/eller geografisk beliggenhet. Et 

sammenligningsnettsted bør sammenligne gebyrene som må betales for tjenester oppført på listen over de mest 

representative betalingskontotjenestene, og bruke EU-terminologi. 

Medlemsstatene bør kunne kreve at slike nettsteder sammenligner andre opplysninger, for eksempel opplysninger om 

faktorer som påvirker nivået på tjenestene betalingstjenesteyterne yter, som antall filialer eller kontantautomater og 

deres beliggenhet. Dersom det bare er ett nettsted i en medlemsstat og det blir lagt ned eller ikke lenger oppfyller 

kvalitetskriteriene, bør medlemsstaten sikre at forbrukerne innen rimelig tid får tilgang til et annet sammen-

ligningsnettsted på nasjonalt plan. 

24) Det er gjeldende praksis for betalingstjenesteytere å tilby en betalingskonto i en pakke med andre produkter eller 

tjenester enn betalingskontotjenester, for eksempel forsikringsprodukter eller finansiell rådgivning. Denne praksisen kan 

være en metode betalingstjenesteyterne bruker for å diversifisere sine tilbud og konkurrere mot hverandre, og den kan i 

siste instans være gunstig for forbrukerne. Kommisjonens undersøkelse i 2009 av koplingssalg i finanssektoren samt 

samråd og forbrukerklager i den forbindelse har imidlertid vist at betalingstjenesteytere har tilbudt betalingskontoer i 

pakker med produkter som forbrukerne ikke har bedt om, og som ikke er vesentlige for betalingskontoen, for eksempel 

hjemforsikring. Videre har man konstatert at slik praksis kan redusere åpenheten om og muligheten for å sammenligne 

priser, begrense kjøpsalternativene for forbrukerne og virke negativt inn på deres mobilitet. Derfor bør medlemsstatene 

sikre at forbrukerne i tilfeller der betalingstjenesteytere tilbyr pakker med betalingskontoer, gis informasjon om hvorvidt 

det er mulig å kjøpe betalingskontoen separat, og i så fall får særskilt informasjon om hvilke kostnader og gebyrer som 

er forbundet med hvert av de andre produktene eller tjenestene som inngår i pakken, og som kan kjøpes separat. 

25) Prosessen for å bytte betalingskonto bør harmoniseres i hele Unionen. På det nåværende tidspunkt er gjeldende tiltak på 

nasjonalt plan svært varierende, og de sikrer ikke et tilstrekkelig nivå for forbrukervern i alle medlemsstater. Innføring 

av lovgivningsmessige tiltak for å fastsette hovedprinsippene som betalingstjenesteyterne skal følge når de yter en slik 

tjeneste i den enkelte medlemsstat, vil forbedre det indre markeds virkemåte for både forbrukere og betalingstjeneste-

ytere. På den ene side vil dette sikre like konkurransevilkår for forbrukere som kan ønske å åpne en betalingskonto i en 

annen medlemsstat, da det vil sikre at de har et tilsvarende vernenivå. På den annen side vil det redusere forskjellene 

mellom de lovgivningsmessige tiltakene som er på plass på nasjonalt plan, og følgelig redusere den administrative 

byrden for betalingstjenesteytere som har til hensikt å tilby sine tjenester over landegrensene. Dette innebærer at 

tiltakene for kontobytte vil gjøre det lettere å yte betalingskontotjenester i det indre marked. 

26) Kontobytte bør ikke forutsette at avtalen overføres fra den overførende betalingstjenesteyteren til den mottakende 

betalingstjenesteyteren. 

27) Forbrukerne vil ha insentiv til å bytte betalingskonto bare dersom prosessen ikke medfører en for stor administrativ og 

økonomisk byrde. Derfor bør betalingstjenesteyterne tilby forbrukerne en klar, hurtig og sikker prosedyre for å bytte 

betalingskonto, herunder betalingskontoer med grunnleggende funksjoner. Forbrukerne bør være garantert en slik 

prosedyre når de ønsker å bytte fra en betalingstjenesteyter til en annen, men også når de ønsker å bytte mellom ulike 

betalingskontoer hos samme betalingstjenesteyter. Da vil forbrukerne kunne dra fordel av de tilbudene på markedet som 

passer dem best, og lett kunne bytte fra sin eksisterende betalingskonto til andre, potensielt mer egnede kontoer, uten 

hensyn til om byttet finner sted hos samme betalingstjenesteyter eller mellom ulike betalingstjenesteytere. Eventuelle 

gebyrer som betalingstjenesteyterne krever for byttetjenesten, bør være rimelige og stå i forhold til betalings-

tjenesteyternes faktiske kostnader.  
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28) Når det gjelder kontobytte der begge betalingstjenesteyterne er etablert på deres territorium, bør medlemsstatene kunne 

innføre eller beholde ordninger som avviker fra ordningene fastsatt i dette direktivet, dersom dette klart er i forbrukerens 

interesse. 

29) Bytteprosessen bør være så enkel som mulig for forbrukeren. Derfor bør medlemsstatene sikre at den mottakende 

betalingstjenesteyteren er ansvarlig for å iverksette og styre prosessen på vegne av forbrukeren. Medlemsstatene bør 

kunne benytte ytterligere midler, for eksempel en teknisk løsning, når de etablerer kontobyttetjenesten. Slike ytterligere 

midler kan gi bedre ytelser enn kravene fastsatt i dette direktivet gir; for eksempel kan byttetjenesten gjennomføres med 

kortere frist, eller betalingstjenesteyterne kan pålegges, på forbrukerens anmodning, å sikre at innbetalinger på den 

gamle betalingskontoen automatisk eller manuelt overføres til den nye betalingskontoen i en gitt, begrenset periode som 

begynner idet fullmakten til kontobytte blir mottatt. Slike ytterligere midler kan også brukes av betalingstjenesteytere på 

frivillig grunnlag, selv der dette ikke er et krav i medlemsstaten. 

30) Forbrukerne bør ha anledning til å be den mottakende betalingstjenesteyteren om å gjennomføre byttet for alle eller 

visse innbetalinger, faste betalingsoppdrag eller direktebelastningsfullmakter, helst i løpet av ett enkelt møte med den 

mottakende betalingstjenesteyteren. For dette formål bør forbrukerne kunne undertegne én enkelt fullmakt til at hver av 

de ovennevnte oppgavene kan utføres. Medlemsstatene kan kreve at fullmakten fra forbrukeren skal være skriftlig, men 

kan også velge å godta tilsvarende midler der det er hensiktsmessig, for eksempel der det finnes et automatisert system 

for kontobytte. Før forbrukeren gir denne fullmakten, bør vedkommende underrettes om alle trinnene i prosedyren som 

er nødvendig for å fullføre byttet. For eksempel kan fullmakten omfatte alle oppgavene som inngår i byttetjenesten, og 

gi forbrukeren mulighet til å velge bare noen av disse oppgavene. 

31) For at kontobyttet skal kunne gjennomføres, må den overførende betalingstjenesteyteren samarbeide. Den overførende 

betalingstjenesteyteren bør gi den mottakende betalingstjenesteyteren alle opplysninger som er nødvendige for å 

overføre betalingene til den andre betalingskontoen. Opplysningene bør imidlertid ikke omfatte mer enn det som er 

nødvendig for å gjennomføre byttet. 

32) For å legge til rette for at kontoer kan åpnes over landegrensene, bør forbrukeren ha anledning til å be den nye 

betalingstjenesteyteren om å opprette på den nye betalingskontoen alle eller visse faste betalingsoppdrag, akseptere 

direktebelastninger fra slik dato som kunden angir, og gi forbrukeren informasjon med nærmere opplysninger om den 

nye betalingskontoen, fortrinnsvis i løpet av ett enkelt møte med den nye betalingstjenesteyteren. 

33) Forbrukerne bør ikke lide økonomiske tap, heller ikke i form av gebyrer eller renter, som følge av feil gjort av noen av 

betalingstjenesteyterne som er involvert i bytteprosessen. Særlig bør forbrukerne ikke bære noe økonomisk tap som 

følge av at ytterligere gebyrer, renter eller andre kostnader må betales, og heller ikke bøter, sanksjoner eller andre typer 

økonomisk tap, fordi betalingen er forsinket. 

34) Medlemsstatene bør sikre at forbrukere som har til hensikt å åpne en betalingskonto, ikke forskjellsbehandles på 

grunnlag av statsborgerskap eller bosted. Selv om det er viktig for kredittinstitusjonene å sikre at deres kunder ikke 

bruker finanssystemet for ulovlige formål som bedrageri, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, bør de 

ikke innføre hindringer for forbrukere som ønsker å utnytte fordelene ved det indre marked og åpne og bruke 

betalingskontoer i andre land. Derfor bør bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF(9) ikke brukes 

som påskudd for å avvise forbrukere som kommersielt sett er mindre attraktive.  

  

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15). 



Nr. 83/56 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

35) Forbrukere som har lovlig opphold i Unionen, bør ikke forskjellsbehandles på grunnlag av statsborgerskap eller bosted 

eller av noen av de andre grunnene nevnt i artikkel 21 i Den europeiske unions pakt om de grunnleggende rettigheter 

(«pakten») når de søker om eller bruker en betalingskonto i Unionen. Videre bør medlemsstatene sikre tilgang til 

betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, uten hensyn til forbrukernes økonomiske situasjon, som yrkesstatus, 

inntektsnivå, kreditthistorikk eller personlige konkurs. 

36) Forbrukere som har lovlig opphold i Unionen, og som ikke har en betalingskonto i en gitt medlemsstat, bør kunne åpne 

og bruke en betalingskonto med grunnleggende funksjoner i den medlemsstaten. Begrepet «lovlig opphold i Unionen» 

bør omfatte både unionsborgere og tredjestatsborgere som allerede nyter godt av rettigheter de har fått ved 

unionsrettsakter som rådsforordning (EØF) nr. 1408/71(10), rådsdirektiv 2003/109/EF(11), rådsforordning (EF)  

nr. 859/2003(12) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF(13). Det bør også omfatte personer som søker asyl i 

henhold til Genève-konvensjonen av 28. juli 1951 om flyktningers stilling, protokollen til denne av 31. januar 1967 og 

andre relevante internasjonale traktater. Videre bør medlemsstatene kunne utvide begrepet «lovlig opphold i Unionen» 

til å omfatte andre tredjestatsborgere som befinner seg på deres territorium. 

37) Samtidig som medlemsstatene overholder de grunnleggende frihetene traktatene garanterer, bør de kunne kreve at 

forbrukere som ønsker å åpne en betalingskonto med grunnleggende funksjoner på deres territorium, viser at de har en 

reell interesse av det. Uten at det berører anvendelsen av kravene vedtatt i samsvar med direktiv 2005/60/EF for å 

forhindre hvitvasking av penger, bør det ikke kreves fysisk tilstedeværelse i kredittinstitusjonenes lokaler for at en slik 

reell interesse skal vises. 

38) Medlemsstatene bør sikre at antall kredittinstitusjoner som tilbyr betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, er 

tilstrekkelig høyt til å sikre at de kan tilbys alle forbrukere, til at enhver form for forskjellsbehandling mellom dem 

unngås, og til å forhindre konkurransevridning. Ved fastsettelsen av hva som er et tilstrekkelig antall kredittinstitusjoner, 

bør faktorene som skal tas i betraktning, omfatte hvilken dekning nettverket av kredittinstitusjoner har, størrelsen på 

medlemsstatens territorium, forbrukernes spredning på territoriet, kredittinstitusjonenes markedsandel samt hvorvidt 

betalingskontoer med grunnleggende funksjoner bare utgjør en liten del av de betalingskontoene som kredittinstitu-

sjonen tilbyr. I prinsippet bør betalingskontoer med grunnleggende funksjoner tilbys av så mange kredittinstitusjoner 

som mulig, for å kunne garantere at forbrukerne kan åpne slike kontoer i lokalene til en kredittinstitusjon som ligger i 

nærheten av deres bosted, at de ikke på noen måte blir forskjellsbehandlet når de bruker disse kontoene, og at de kan 

bruke dem på en effektiv måte. Særlig bør medlemsstatene sikre at det ikke forekommer synlig forskjellsbehandling, for 

eksempel ved at kortet har et annet utseende eller ved at det brukes andre kontonumre eller kortnumre. Det bør 

imidlertid være mulig for en medlemsstat å fastsette at bare et mindre antall kredittinstitusjoner skal tilby 

betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, men dette bør være begrunnet for eksempel med at disse kredittinstitu-

sjonene har et så stort nettverk på medlemsstatens territorium at de kan betjene alle forbrukere uten at disse må reise for 

langt hjemmefra for å nå dit. Dessuten bør forbrukere som bruker betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, ikke 

stigmatiseres på noen måte, og dette målet kan lettere nås dersom et større antall kredittinstitusjoner utpekes. 

39) Medlemsstatene bør kunne innføre ordninger som sikrer at forbrukere uten fast adresse, asylsøkere og forbrukere som 

ikke har fått oppholdstillatelse, men som av juridiske eller faktiske årsaker ikke kan utvises, får hjelp til å dra full nytte 

av dette direktivet.  

  

(10) Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og 

deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet (EFT nr. L 149 av 5.7.1971, s. 2). 

(11) Rådsdirektiv 2003/109/EF av 25. november 2003 om statusen til tredjestatsborgere som er langtidsbosatte (EUT L 16 av 23.1.2004, s. 44). 

(12) Rådsforordning (EF) nr. 859/2003 av 14. mai 2003 om utvidelse av bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) 

nr. 574/72 til å omfatte tredjestatsborgere som ikke allerede er omfattet av disse bestemmelsene utelukkende på grunn av sin nasjonalitet  

( EUT L 124 av 20.5.2003, s. 1). 

(13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og 

oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om oppheving av direktiv 64/221/EØF, 

68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, 

s. 77). 
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40) Når medlemsstatene tillater at kredittinstitusjoner på anmodning fra en forbruker tilbyr brukskontokreditt i tilknytning til 

en betalingskonto med grunnleggende funksjoner, bør de kunne fastsette høyeste beløp og lengste varighet for slik 

brukskontokreditt. Medlemsstatene bør også sikre at forbrukerne informeres om eventuelle gebyrer i den forbindelse på 

en gjennomsiktig måte. Endelig bør kredittinstitusjonene overholde direktiv 2008/48/EF når de tilbyr brukskontokreditt i 

tilknytning til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. 

41) For at brukerne av betalingskontoer med grunnleggende funksjoner skal kunne betjenes på en god måte, bør medlems-

statene kreve at kredittinstitusjonene sikrer at relevant personale har fått hensiktsmessig opplæring, og at eventuelle 

interessekonflikter ikke påvirker kundene negativt. 

42) Medlemsstatene bør kunne tillate at kredittinstitusjonene nekter å åpne en betalingskonto med grunnleggende funksjoner 

for forbrukere som allerede har en aktiv og minst likeverdig betalingskonto i samme medlemsstat. For å kontrollere om 

en forbruker allerede har en betalingskonto, bør kredittinstitusjonene kunne basere seg på en forsikring på ære og 

samvittighet framlagt av forbrukeren. 

43) Medlemsstatene bør sikre at kredittinstitusjonene behandler søknader om betalingskonto med grunnleggende funksjoner 

innen fristene fastsatt i dette direktivet, og at kredittinstitusjonene i tilfelle avslag på en slik søknad underretter 

forbrukeren om de konkrete årsakene til avslaget, med mindre slike opplysninger ville være i strid med nasjonal 

sikkerhet, offentlig orden eller direktiv 2005/60/EF. 

44) Forbrukerne bør garanteres tilgang til en rekke grunnleggende betalingstjenester. Tjenester knyttet til betalingskontoer 

med grunnleggende funksjoner bør omfatte muligheten til å sette inn midler og ta ut kontanter. Forbrukerne bør kunne 

gjennomføre grunnleggende betalingstransaksjoner som å motta lønn eller ytelser, betale regninger eller skatter og 

avgifter og kjøpe varer og tjenester, herunder gjennom direktebelastning, betalingsoverføring og bruk av betalingskort. 

Slike tjenester bør gjøre det mulig å kjøpe varer og tjenester på internett, og de bør gi forbrukerne mulighet til å 

iverksette betalingsoppdrag via kredittinstitusjonens nettbaserte tjeneste, der en slik foreligger. En betalingskonto med 

grunnleggende funksjoner bør imidlertid ikke bare kunne brukes på internett, da dette ville innebære en hindring for 

forbrukere som ikke har tilgang til internett. Når det gjelder tjenester knyttet til åpning, bruk og avslutning av en 

betalingskonto, innsetting av midler, uttak av kontanter og gjennomføring av betalingstransaksjoner med betalingskort, 

kredittkort unntatt, bør medlemsstatene sikre at det ikke settes noen grense for antall operasjoner som vil være 

tilgjengelig for forbrukeren innenfor rammen av de særlige prisfastsettelsesreglene fastsatt i dette direktivet. Når det 

gjelder gjennomføring av betalingsoverføringer, direktebelastninger og transaksjoner som utføres ved hjelp av et 

kredittkort som er knyttet til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner, bør medlemsstatene kunne fastsette et 

minsteantall operasjoner forbrukeren skal ha tilgang til i henhold til de særlige prisfastsettelsesreglene fastsatt i dette 

direktivet, forutsatt at tjenestene disse operasjonene gjelder, er for forbrukerens personlige bruk. Ved vurdering av hva 

som skal anses som personlig bruk, bør medlemsstatene ta hensyn til rådende forbrukeratferd og vanlig handelspraksis. 

Gebyrene som kreves for operasjoner ut over minsteantallet operasjoner, bør aldri være høyere enn gebyrene som kreves 

i henhold til kredittinstitusjonens vanlige prispolitikk. 

45) I prosessen med å identifisere de tjenestene som skal tilbys sammen med en betalingskonto med grunnleggende 

funksjoner, og det minsteantall operasjoner som skal være inkludert, bør det tas hensyn til nasjonale særtrekk. Særlig 

kan visse tjenester som er svært utbredt på nasjonalt plan, anses som nødvendige for å sikre full nytte av en 

betalingskonto i en gitt medlemsstat. I en del medlemsstater er det for eksempel helt vanlig at forbrukerne bruker sjekk, 

mens dette betalingsmiddelet er svært sjeldent i andre medlemsstater. Dette direktivet bør derfor gi medlemsstatene 

mulighet til å fastsette hvilke tilleggstjenester som anses som nødvendige på nasjonalt plan, og som bør tilbys sammen 

med en betalingskonto med grunnleggende funksjoner i den berørte medlemsstaten. Medlemsstatene bør videre sikre at 

gebyrene som kredittinstitusjonene krever for å tilby slike tilleggstjenester i tilknytning til en betalingskonto med 

grunnleggende funksjoner, er rimelige.  
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46) For å sikre at flest mulig forbrukere har tilgang til betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, bør disse tilbys 

vederlagsfritt eller mot et rimelig gebyr. For å oppmuntre svakerestilte forbrukere uten bankkonto til å delta i markedet 

for banktjenester til privatkunder, bør medlemsstatene kunne fastsette at disse forbrukerne skal ha tilbud om 

betalingskontoer med grunnleggende funksjoner på særlig gunstige vilkår, for eksempel vederlagsfritt. Medlemsstatene 

bør fritt kunne bestemme hvilken ordning som skal brukes for å identifisere forbrukere som kan dra nytte av 

betalingskontoer med grunnleggende funksjoner på gunstigere vilkår, forutsatt at ordningen sikrer at svakerestilte 

forbrukere kan få tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. Under alle omstendigheter bør en slik 

tilnærming ikke berøre den retten alle forbrukere har, også ressurssterke forbrukere, til i det minste å ha tilgang til en 

betalingskonto med grunnleggende funksjoner mot et rimelig gebyr. Videre bør eventuelle tilleggsgebyrer for 

forbrukeren for manglende overholdelse av vilkårene fastsatt i avtalen, være rimelige. Medlemsstatene bør fastsette hva 

som utgjør et rimelig gebyr ut fra nasjonale forhold. 

47) Kredittinstitusjonene bør avslå å åpne eller bør si opp en avtale om en betalingskonto med grunnleggende funksjoner 

bare under særlige omstendigheter, for eksempel ved manglende overholdelse av regelverket om hvitvasking av penger 

og finansiering av terrorisme eller om forebygging og etterforskning av kriminalitet. Selv i disse tilfellene er avslag bare 

berettiget dersom forbrukeren ikke har overholdt nevnte regelverk, og ikke fordi prosedyren for å kontrollere 

overholdelse av regelverket er for belastende eller kostbar. Det kan imidlertid være tilfeller der forbrukere misbruker sin 

rett til å åpne og bruke en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. For eksempel bør en medlemsstat kunne tillate 

at kredittinstitusjoner treffer tiltak mot forbrukere som har begått lovbrudd, for eksempel grovt bedrageri mot en 

kredittinstitusjon, for å unngå at et slikt lovbrudd skjer igjen. Slike tiltak kan for eksempel omfatte begrenset tilgang for 

vedkommende forbruker til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner i et visst tidsrom. I tillegg kan det være 

situasjoner der tidligere avslag på en søknad om betalingskonto kan være nødvendig for å kunne identifisere forbrukere 

som kan ha nytte av en betalingskonto på gunstigere vilkår. I slike situasjoner bør kredittinstitusjonen underrette 

forbrukeren om at han eller hun i tilfelle avslag på en søknad om en betalingskonto som det kreves gebyr for, i henhold 

til dette direktivet kan benytte en særskilt ordning for å få vederlagsfri tilgang til en betalingskonto med grunnleggende 

funksjoner. Begge disse ytterligere situasjonene bør imidlertid være begrenset, klart beskrevet og ha hjemmel i nøyaktig 

angitte bestemmelser i nasjonal rett. Når medlemsstatene fastsetter andre situasjoner der kredittinstitusjonene kan avslå 

å tilby forbrukerne en betalingskonto, bør de blant annet kunne ta med hensynet til offentlig sikkerhet eller offentlig 

orden. 

48) Medlemsstatene og kredittinstitusjonene bør gi forbrukerne klare og forståelige opplysninger om retten til å åpne og 

bruke en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. Medlemsstatene bør sikre at kommunikasjonstiltakene er 

målrettet, og særlig at de når ut til svakerestilte og mobile forbrukere uten bankkonto. Kredittinstitusjonene bør aktivt gi 

forbrukerne tilgang til lett tilgjengelig informasjon og yte hensiktsmessig hjelp om særtrekkene ved den 

betalingskontoen med grunnleggende funksjoner som tilbys, om gebyrene og bruksvilkårene for dem, og om hvordan 

forbrukerne kan utøve sin rett til å åpne en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. Forbrukerne bør særlig 

informeres om at det ikke er obligatorisk å kjøpe tilleggstjenester for å få tilgang til en betalingskonto med 

grunnleggende funksjoner. 

49) Medlemsstatene bør fremme tiltak som bidrar til opplæring av de svakest stilte forbrukerne, ved å gi dem veiledning og 

hjelp til å forvalte sin økonomi på en forsvarlig måte. Det må også gis informasjon om den veiledningen som 

forbrukerorganisasjoner og nasjonale myndigheter kan gi forbrukerne. Videre bør medlemsstatene fremme initiativer fra 

kredittinstitusjoner som ønsker å kombinere tilbudet om betalingskontoer med grunnleggende funksjoner med en 

uavhengig økonomisk opplæring. 

50) For å gjøre det lettere for betalingstjenesteyterne å yte sine tjenester over landegrensene, og med sikte på samarbeid, 

utveksling av opplysninger og løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter, bør vedkommende myndigheter 

som har ansvar for håndhevingen av dette direktivet, være de myndighetene som opptrer i regi av EBA i henhold til 

forordning (EU) nr. 1093/2010 eller andre nasjonale myndigheter, forutsatt at de samarbeider med myndighetene som 

opptrer i regi av EBA, for å utføre sine oppgaver i henhold til dette direktivet.  
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51) Medlemsstatene bør utpeke vedkommende myndigheter som skal sikre at dette direktivet håndheves, og sørge for at de 

får undersøkelses- og håndhevingsmyndighet og tilstrekkelige midler til å kunne utføre sine oppgaver. Vedkommende 

myndigheter bør, når det gjelder visse aspekter ved dette direktivet, kunne henvise saken til en domstol som har 

kompetanse til å treffe en rettslig avgjørelse, herunder eventuelt ved overprøving. Dette kan gjøre det mulig for 

medlemsstatene å overlate håndhevingen av disse bestemmelsene til relevante organer og domstoler, særlig dersom 

bestemmelsene i dette direktivet er innarbeidet i sivilretten. Medlemsstatene bør kunne utpeke ulike vedkommende 

myndigheter til å håndheve overholdelsen av de omfattende kravene som er fastsatt i dette direktivet. For eksempel kan 

medlemsstatene i forbindelse med noen bestemmelser utpeke vedkommende myndigheter som har ansvar for 

håndheving av forbrukervern, mens de i forbindelse med andre bestemmelser kan beslutte å utpeke tilsynsmyndigheter. 

Muligheten til å utpeke ulike vedkommende myndigheter bør ikke berøre forpliktelsen til løpende tilsyn og samarbeid 

mellom vedkommende myndigheter som fastsatt i dette direktivet. 

52) Forbrukerne bør ha tilgang til effektive og formålstjenlige prosedyrer for alternativ tvisteløsning for å løse tvister som 

måtte oppstå i forbindelse med rettighetene og forpliktelsene fastsatt i dette direktivet. Når det gjelder relevante 

avtalerelaterte tvister, er slik tilgang allerede sikret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU(14). Forbrukerne 

bør imidlertid også ha tilgang til prosedyrer for alternativ tvisteløsning når det gjelder tvister som oppstår forut for 

avtaleinngåelsen om rettighetene og forpliktelsene fastsatt i dette direktivet, for eksempel dersom de får avslag på 

tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. Dette direktivet fastsetter derfor at forbrukerne bør ha 

tilgang til prosedyrer for alternativ tvisteløsning for å løse tvister om rettigheter og forpliktelser fastsatt i dette direktivet, 

uten at det gjøres forskjell på om tvisten oppstår før eller etter at avtalen er inngått. Slike prosedyrer for alternativ 

tvisteløsning og organene som tilbyr dem, bør oppfylle kvalitetskravene fastsatt i direktiv 2013/11/EU. For å kunne 

overholde dette direktivet må forbrukernes personopplysninger behandles. Den behandlingen er underlagt 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(15). Dette direktivet bør derfor være i samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 95/46/EF. 

53) Hvert annet år og første gang senest fire år etter at dette direktivet har trådt i kraft, bør medlemsstatene innhente pålitelig 

årlig statistikk om hvordan tiltakene som innføres ved dette direktivet, virker. De bør bruke alle relevante 

informasjonskilder og oversende denne informasjonen til Kommisjonen. Kommisjonen bør framlegge en rapport på 

grunnlag av informasjonen den mottar fra medlemsstatene, første gang fire år etter at dette direktivet har trådt i kraft, og 

deretter hvert annet år. 

54) Dette direktivet bør gjennomgås fem år etter at det har trådt i kraft, for å ta hensyn til markedsutviklingen, for eksempel 

framveksten av nye typer betalingskontoer og betalingstjenester, utviklingen på andre områder innenfor unionsretten 

samt medlemsstatenes erfaringer. Rapporten basert på gjennomgåelsen bør inneholde en liste over traktatbrudds-

behandlinger som Kommisjonen har innledet vedrørende dette direktivet. Den bør også inneholde en vurdering av 

gjennomsnittlige gebyrnivåer i medlemsstatene for betalingskontoer som omfattes av dette direktivet, av om tiltakene 

som er innført, har gitt forbrukerne bedre forståelse av gebyrene for betalingskontoer, av sammenlignbarheten mellom 

betalingskontoer, av hvor lett det er å bytte betalingskonto, og av antall kontohavere som har byttet betalingskonto siden 

dette direktivet ble innarbeidet. 

Rapporten bør videre inneholde en analyse av antallet tilbydere av betalingskontoer med grunnleggende funksjoner og 

antall slike kontoer som har blitt åpnet, herunder av forbrukere som tidligere ikke hadde bankkonto, eksempler på beste 

praksis i medlemsstatene for å redusere antallet forbrukere som ikke har tilgang til betalingstjenester, og gjennomsnittlig 

årsgebyr som kreves for betalingskontoer med grunnleggende funksjoner. Den bør dessuten inneholde en vurdering av 

kostnadene og fordelene ved portabilitet for betalingskontoer i hele Unionen, av mulighetene for å opprette en ramme 

for å sikre automatisk omdirigering av betalinger fra en betalingskonto til en annen i samme medlemsstat kombinert 

med automatiske meldinger til betalingsmottakere eller betalere når deres overføringer omdirigeres, og av det å utvide 

  

(14) 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). 

(15) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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byttetjenesten til også å omfatte tilfeller der den mottakende og den overførende betalingstjenesteyteren er etablert i 

forskjellige medlemsstater. Den bør også inneholde en vurdering av eksisterende tiltaks effektivitet og behovet for 

ytterligere tiltak for å øke den økonomiske integrasjonen og gi hjelp til svakerestilte medlemmer av samfunnet som er 

overforgjeldet. Den bør i tillegg vurdere om bestemmelsene om informasjonen som betalingstjenesteyterne skal 

framlegge når de tilbyr produktpakker, er tilstrekkelige, eller om ytterligere tiltak er nødvendig. Videre bør den 

inneholde en vurdering av behovet for ytterligere tiltak med hensyn til sammenligningsnettsteder og av behovet for 

akkreditering av sammenligningsnettsteder. Kommisjonen bør legge fram denne rapporten for Europaparlamentet og 

Rådet, eventuelt sammen med forslag til regelverk. 

55) Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent i pakten i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

56) Ettersom målene for dette direktivet, som er å fremme åpenhet om og sammenlignbarheten av gebyrer knyttet til 

betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og tilgang til betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men, på grunn av behovet for å løse problemet med oppsplitting av markedet og 

sikre like konkurransevilkår i Unionen, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEUV. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktivet ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

57) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(16) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktivet anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

58) EUs datatilsyn er blitt rådspurt. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Dette direktivet fastsetter regler for åpenhet om og sammenlignbarhet av gebyrene som forbrukerne pålegges for 

betalingskontoer de har i Unionen, regler for bytte av betalingskontoer i en medlemsstat og regler for å gjøre det lettere for 

forbrukerne å åpne betalingskontoer i et annet land. 

2. Dette direktivet fastsetter også en ramme for regler og vilkår som medlemsstatene skal anvende for å sikre forbrukerne rett 

til å åpne og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner i Unionen. 

3. Kapittel II og III får anvendelse på betalingstjenesteytere. 

4. Kapittel IV får anvendelse på kredittinstitusjoner. 

Medlemsstatene kan beslutte å anvende kapittel IV på andre betalingstjenesteytere enn kredittinstitusjoner.  

  

(16) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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5. Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende hele eller deler av dette direktivet på enhetene nevnt i artikkel 2 nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(17). 

6. Dette direktivet får anvendelse på betalingskontoer som minst gir forbrukerne mulighet til å 

a) sette inn midler på en betalingskonto, 

b) ta ut kontanter fra en betalingskonto, 

c) utføre og motta betalingstransaksjoner, herunder betalingsoverføringer, til og fra tredjepart. 

Medlemsstatene kan beslutte å anvende hele eller deler av dette direktivet på andre betalingskontoer enn dem som er nevnt i 

første ledd. 

7. Åpning og bruk av en betalingskonto med grunnleggende funksjoner i henhold til dette direktivet skal skje i samsvar med 

direktiv 2005/60/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktivet menes med 

1) «forbruker» enhver fysisk person som handler for formål som faller utenfor vedkommendes nærings-, forretnings-, 

håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

2) «lovlig opphold i Unionen» den rett en fysisk person har til å oppholde seg i en medlemsstat i henhold til Unionens 

regelverk eller nasjonal rett, herunder forbrukere uten fast adresse og personer som søker asyl i henhold til Genève-

konvensjonen av 28. juli 1951 om flyktningers stilling, protokollen til denne av 31. januar 1967 og andre relevante 

internasjonale traktater, 

3) «betalingskonto» en konto som innehas i en eller flere forbrukeres navn, og som brukes til å utføre betalingstransaksjoner, 

4) «betalingstjeneste» en betalingstjeneste som definert i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2007/64/EF, 

5) «betalingstransaksjon» en handling som iverksettes av betaleren eller betalingsmottakeren for å innbetale, overføre eller ta 

ut midler, uten hensyn til eventuelle underliggende forpliktelser mellom betaleren og betalingsmottakeren, 

6) «betalingskontotjenester» alle tjenester i forbindelse med åpning, bruk og avslutning av en betalingskonto, herunder 

betalingstjenester og betalingstransaksjoner som omfattes av artikkel 3 bokstav g) i direktiv 2007/64/EF, samt 

brukskontokreditt og overtrekk, 

7) «betalingstjenesteyter» en betalingstjenesteyter som definert i artikkel 4 nr. 9 i direktiv 2007/64/EF,  

  

(17) 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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8) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

nr. 575/2013(18), 

9) «betalingsinstrument» et betalingsinstrument som definert i artikkel 4 nr. 23 i direktiv 2007/64/EF, 

10) «overførende betalingstjenesteyter» den betalingstjenesteyteren som nødvendige opplysninger for kontobyttet overføres 

fra, 

11) «mottakende betalingstjenesteyter» den betalingstjenesteyteren som nødvendige opplysninger for kontobyttet overføres til, 

12) «betalingsoppdrag» en anmodning fra en betaler eller betalingsmottaker til en betalingstjenesteyter om å foreta en 

betalingstransaksjon, 

13) «betaler» en fysisk eller juridisk person som er innehaver av en betalingskonto og tillater et betalingsoppdrag fra denne 

betalingskontoen, eller, dersom det ikke finnes noen betalingskonto, en fysisk eller juridisk person som utfører et 

betalingsoppdrag til en betalingsmottakers betalingskonto, 

14) «betalingsmottaker» en fysisk eller juridisk person som skal motta midlene som inngår i en betalingstransaksjon, 

15) «gebyrer» alle eventuelle kostnader som forbrukeren må betale til betalingstjenesteyteren for eller i forbindelse med 

betalingskontotjenester, 

16) «kredittrentesats» den rentesatsen som betales til forbrukeren for midler innestående på en betalingskonto, 

17) «varig medium» enhver innretning som gjør forbrukeren i stand til å lagre opplysninger som er rettet til forbrukeren 

personlig, på en slik måte at opplysningene er tilgjengelige for bruk i framtiden i et tidsrom som er tilstrekkelig for 

opplysningenes formål, og som gir mulighet til uendret gjengivelse av de lagrede opplysningene, 

18) «kontobytte» eller «byttetjeneste» overføring på en forbrukers anmodning fra en betalingstjenesteyter til en annen av enten 

opplysninger om alle eller visse faste betalingsoppdrag, regelmessige direktebelastninger og regelmessige innbetalinger på 

en betalingskonto, eller av enhver positiv saldo på en betalingskonto fra en betalingskonto til en annen, eller begge deler, 

enten den gamle betalingskontoen avsluttes eller ikke, 

19) «direktebelastning» en innenlandsk eller tverrnasjonal betalingstjeneste for belastning av en betalers betalingskonto der 

betalingstransaksjonen iverksettes av betalingsmottakeren på grunnlag av betalerens samtykke, 

20) «betalingsoverføring» en innenlandsk eller tverrnasjonal betalingstjeneste for å godskrive en betalingsmottakers 

betalingskonto med én eller en rekke betalingstransaksjoner fra en betalers betalingskonto, foretatt av den betalings-

tjenesteyteren som innehar betalerens betalingskonto, etter instruks fra betaleren,  

  

(18) 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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21) «fast betalingsoppdrag» en instruks gitt av betaleren til betalingstjenesteyteren som innehar betalerens betalingskonto, om 

å utføre betalingsoverføringer med regelmessige intervaller eller på datoer som er fastsatt på forhånd, 

22) «midler» pengesedler og mynter, kontopenger og elektroniske penger som definert i artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/110/EF(19), 

23) «rammeavtale» en avtale om betalingstjenester som regulerer den framtidige gjennomføringen av enkeltstående og 

gjentatte betalingstransaksjoner, og som kan inneholde en forpliktelse til og vilkår for å opprette en betalingskonto, 

24) «virkedag» en dag da den aktuelle betalingstjenesteyteren holder åpent som påkrevd for gjennomføring av en 

betalingstransaksjon, 

25) «brukskontokreditt» en uttrykkelig kredittavtale der en betalingstjenesteyter gir en forbruker tilgang til midler som 

overstiger løpende saldo på forbrukerens betalingskonto, 

26) «overtrekk» en stilltiende akseptert overskridelse der en betalingstjenesteyter gir en forbruker tilgang til midler som 

overstiger løpende saldo på forbrukerens betalingskonto eller avtalt brukskontokreditt, 

27) «vedkommende myndighet» en vedkommende myndighet som er utpekt av en medlemsstat i samsvar med artikkel 21. 

KAPITTEL II 

SAMMENLIGNBARHET AV GEBYRER FOR BETALINGSKONTOER 

Artikkel 3 

Liste over de mest representative betalingskontotjenestene som er gebyrbelagt på nasjonalt plan, og standardisert 

terminologi 

1. Medlemsstatene skal utarbeide en foreløpig liste over minst 10 og høyst 20 av de mest representative betalings-

kontotjenestene som er gebyrbelagt og tilbys av minst én betalingstjenesteyter på nasjonalt plan. Listen skal inneholde 

begrepene og definisjonene for hver av tjenestene som er identifisert. På hvert enkelt offisielle språk i en medlemsstat skal det 

ikke brukes mer enn ett begrep for hver tjeneste. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal medlemsstatene ta hensyn til de tjenestene som 

a) forbrukerne bruker mest i forbindelse med sin betalingskonto, 

b) medfører de høyeste kostnadene for forbrukerne, både samlet sett og per enhet. 

For å sikre tilfredsstillende anvendelse av kriteriene fastsatt i første ledd i dette nummeret skal EBA utstede retningslinjer i 

samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 av 18. mars 2015.  

  

(19) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og 

om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 
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3. Medlemsstatene skal innen 18. september 2015 oversende de foreløpige listene nevnt i nr. 1 til Kommisjonen og EBA. 

Med hensyn til kriteriene fastsatt i nr. 2 skal medlemsstatene på anmodning framlegge for Kommisjonen tilleggsopplysninger 

om de data som disse listene er utarbeidet på grunnlag av. 

4. På grunnlag av de foreløpige listene som er oversendt i henhold til nr. 3, skal EBA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder som fastsetter standardisert EU-terminologi for de tjenestene som er felles for minst et flertall av 

medlemsstatene. Den standardiserte EU-terminologien skal omfatte felles begreper og definisjoner for de felles tjenestene og 

skal gjøres tilgjengelige på de offisielle språkene i Unionens institusjoner. På hvert enkelt offisielle språk i en medlemsstat skal 

det ikke brukes mer enn ett begrep for hver tjeneste. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. september 2016. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5. Medlemsstatene skal innarbeide den standardiserte EU-terminologien fastsatt i henhold til nr. 4 i den foreløpige listen 

nevnt i nr. 1 og offentliggjøre den endelige listen over de mest representative betalingskontotjenestene umiddelbart og senest 

innen tre måneder etter at den delegerte rettsakten nevnt i nr. 4 har trådt i kraft. 

6. Hvert fjerde år etter offentliggjøringen av den endelige listen nevnt i nr. 5, skal medlemsstatene vurdere og om nødvendig 

oppdatere listen fastsatt i henhold til nr. 1 og 2 over de mest representative tjenestene. De skal underrette Kommisjonen og EBA 

om resultatet av sin vurdering og eventuelt om den oppdaterte listen over de mest representative tjenestene. EBA skal 

gjennomgå og om nødvendig oppdatere den standardiserte EU-terminologien i samsvar med prosessen fastsatt i nr. 4. Når den 

standardiserte EU-terminologien oppdateres, skal medlemsstatene oppdatere og offentliggjøre sine endelige lister som nevnt i 

nr. 5, og de skal sikre at betalingstjenesteyterne bruker de oppdaterte begrepene og definisjonene. 

Artikkel 4 

Dokument med gebyropplysninger og ordliste 

1. Uten at det berører artikkel 42 nr. 3 i direktiv 2007/64/EF og kapittel II i direktiv 2008/48/EF, skal medlemsstatene sikre 

at betalingstjenesteyterne i god tid før de inngår en avtale om en betalingskonto med en forbruker, gir forbrukeren et dokument 

med gebyropplysninger på papir eller et annet varig medium som inneholder de standardiserte begrepene på den endelige listen 

nevnt i artikkel 3 nr. 5 i dette direktivet over de mest representative betalingskontotjenestene, og, dersom disse tjenestene tilbys 

av en betalingstjenesteyter, gebyret for hver av disse tjenestene. 

2. Dokumentet med gebyropplysninger skal 

a) være et kortfattet og selvstendig dokument, 

b) presenteres og utformes slik at teksten er tydelig og lett å lese, med tilstrekkelig store, lesbare bokstaver, 

c) ikke være mindre forståelig dersom det opprinnelig ble framstilt i farger, men skrives ut eller kopieres i svart og hvitt, 

d) skrives på det offisielle språket i den medlemsstaten der betalingskontoen blir tilbudt, eventuelt på et annet språk dersom 

forbrukeren og betalingstjenesteyteren har blitt enige om det,  
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e) være korrekt, ikke villedende og uttrykt i betalingskontoens valuta, eventuelt i en annen valuta i Unionen dersom 

forbrukeren og betalingstjenesteyteren har blitt enige om det, 

f) ha overskriften «Dokument med gebyropplysninger» øverst på første side ved siden av et felles symbol for å skille 

dokumentet fra annen dokumentasjon, og 

g) inneholde en erklæring om at det inneholder gebyrene for de mest representative betalingskontotjenestene, og at 

fullstendige opplysninger for alle tjenester før og i forbindelse med avtaleinngåelse er gitt i andre dokumenter. 

Forutsatt at alle kravene i første ledd er oppfylt, kan medlemsstatene fastsette at dokumentet med gebyropplysninger ved 

anvendelse av nr. 1 skal framlegges sammen med opplysninger som kreves i henhold til annet unionsregelverk eller annen 

nasjonal lovgivning om betalingskontoer og tilknyttede tjenester. 

3. Dersom en eller flere av tjenestene blir tilbudt som en del av en pakke av betalingskontotjenester, skal dokumentet med 

gebyropplysninger angi gebyret for hele pakken, hvilke og hvor mange tjenester som inngår i pakken, og tilleggsgebyret for 

eventuelle tjenester ut over det antall som omfattes av gebyret for pakken. 

4. Medlemsstatene skal stille krav til betalingstjenesteyterne om å gi forbrukerne tilgang til en ordliste som minst inneholder 

de standardiserte begrepene fastsatt i den endelige listen nevnt i artikkel 3 nr. 5 og tilhørende definisjoner. 

Medlemsstatene skal sikre at det i ordlisten som gjøres tilgjengelig i henhold til første ledd, herunder i eventuelle andre 

definisjoner, brukes et klart og utvetydig ikke-teknisk språk som ikke er villedende. 

5. Betalingstjenesteyterne skal påse at dokumentet med gebyropplysninger og ordlisten til enhver tid er tilgjengelig for 

forbrukerne. Disse dokumentene skal framlegges på en måte som er lett tilgjengelig, også for personer som ikke er kunder, om 

mulig i et elektronisk format på betalingstjenesteyternes nettsteder og i betalingstjenesteyternes lokaler som er tilgjengelige for 

forbrukerne. De skal også på anmodning fra forbrukeren utleveres vederlagsfritt på papir eller et annet varig medium. 

6. EBA skal, etter å ha rådført seg med nasjonale myndigheter og gjennomført forbrukerundersøkelser, utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for et standardisert presentasjonsformat for dokumentet med gebyropplysninger og dets 

felles symbol. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. september 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummeret i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

7. Etter at den standardiserte EU-terminologien er oppdatert i henhold til artikkel 3 nr. 6, skal EBA om nødvendig revidere 

og oppdatere det standardiserte presentasjonsformatet for dokumentet med gebyropplysninger og dets felles symbol etter 

framgangsmåten fastsatt i nr. 6 i denne artikkelen. 

Artikkel 5 

Gebyroppgave 

1. Uten at det berører artikkel 47 og 48 i direktiv 2007/64/EF og artikkel 12 i direktiv 2008/48/EF, skal medlemsstatene sikre 

at betalingstjenesteyterne minst én gang i året og vederlagsfritt gir forbrukerne en oversikt over alle påløpte gebyrer samt, der 

det er relevant, opplysninger om rentesatsene nevnt i nr. 2 bokstav c) og d) i denne artikkelen for betalingskontotjenester. Der 

det er relevant, skal betalingstjenesteyterne bruke de standardiserte begrepene som er fastsatt i den endelige listen nevnt i 

artikkel 3 nr. 5 i dette direktivet.  
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Det skal avtales med forbrukeren hvilken kommunikasjonskanal som skal brukes for gebyroppgaven. Forbrukeren skal i det 

minste på anmodning få gebyroppgaven på papir. 

2. Gebyroppgaven skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) Gebyret belastet per enhet for hver tjeneste, og antall ganger tjenesten ble brukt i løpet av den aktuelle perioden, og, dersom 

tjenestene er kombinert i en pakke, gebyret belastet for pakken som helhet, antall ganger gebyret for pakken har blitt 

belastet i den aktuelle perioden, og tilleggsgebyret belastet for eventuelle tjenester ut over det antall som omfattes av 

gebyret for pakken. 

b) Det samlede gebyrbeløpet som er påløpt i den aktuelle perioden for hver tjeneste, for hver pakke av tjenester som er ytt, og 

for tjenester ut over det antall som omfattes av gebyret for pakken. 

c) Rentesatsen for brukskontokreditt på betalingskontoen og samlet rentebeløp belastet for bruk i den aktuelle perioden, der 

det er relevant. 

d) Kredittrentesatsen for betalingskontoen og samlet rentebeløp opptjent i løpet av den aktuelle perioden, der det er relevant. 

e) Det samlede gebyrbeløpet belastet for alle tjenester som er ytt i den aktuelle perioden. 

3. Gebyroppgaven skal 

a) presenteres og utformes slik at teksten er tydelig og lett å lese, med tilstrekkelig store, lesbare bokstaver, 

b) være korrekt, ikke villedende og uttrykt i betalingskontoens valuta, eventuelt i en annen valuta dersom forbrukeren og 

betalingstjenesteyteren har blitt enige om det, 

c) ha overskriften «Gebyroppgave» øverst på første side ved siden av et felles symbol for å skille dokumentet fra annen 

dokumentasjon, og 

d) skrives på det offisielle språket i den medlemsstaten der betalingskontoen blir tilbudt, eventuelt på et annet språk dersom 

forbrukeren og betalingstjenesteyteren har blitt enige om det. 

Medlemsstatene kan fastsette at gebyroppgaven skal framlegges sammen med opplysninger som kreves i henhold til annet 

unionsregelverk eller annen nasjonal lovgivning om betalingskontoer og tilknyttede tjenester, så lenge alle kravene i første ledd 

er oppfylt. 

4. EBA skal, etter å ha rådført seg med nasjonale myndigheter og gjennomført forbrukerundersøkelser, utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for et standardisert presentasjonsformat for gebyroppgaven og dens felles symbol. 

EBA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommisjonen innen  

18. september 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummeret i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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5. Etter at den standardiserte EU-terminologien er oppdatert i henhold til artikkel 3 nr. 6, skal EBA om nødvendig revidere 

og oppdatere det standardiserte presentasjonsformatet for gebyroppgaven og dens felles symbol etter framgangsmåten fastsatt i 

nr. 4 i denne artikkelen. 

Artikkel 6 

Opplysninger til forbrukerne 

1. Medlemsstatene skal sikre at betalingstjenesteyterne i sine opplysninger om avtaler, kommersielle opplysninger og 

markedsføringsopplysninger til forbrukerne bruker, der det er relevant, de standardiserte begrepene fastsatt i den endelige listen 

nevnt i artikkel 3 nr. 5. Betalingstjenesteyterne kan bruke merkenavn i dokumentet med gebyropplysninger og i gebyroppgaven, 

forutsatt at merkenavnene angis i tillegg til de standardiserte begrepene fastsatt i den endelige listen nevnt i artikkel 3 nr. 5 som 

en sekundær betegnelse for disse tjenestene. 

2. Betalingstjenesteyterne kan bruke merkenavn som betegnelse på sine tjenester i sine opplysninger om avtaler, 

kommersielle opplysninger og markedsføringsopplysninger til forbrukerne, forutsatt at de, der dette er relevant, klart angir de 

tilsvarende standardiserte begrepene som er fastsatt i den endelige listen nevnt i artikkel 3 nr. 5. 

Artikkel 7 

Sammenligningsnettsteder 

1. Medlemsstatene skal sikre at forbrukerne har vederlagsfri tilgang til minst ett nettsted som sammenligner gebyrene som 

betalingstjenesteytere på nasjonalt plan krever, i det minste for tjenestene oppført på den den endelige listen nevnt i artikkel 3 

nr. 5. 

Sammenligningsnettstedene kan drives enten av en privat operatør eller av en offentlig myndighet. 

2. Medlemsstatene kan kreve at sammenligningsnettstedene nevnt i nr. 1 omfatter ytterligere faktorer for sammenligning av 

tjenestenivået som betalingstjenesteyteren tilbyr. 

3. Sammenligningsnettstedene etablert i samsvar med nr. 1 skal 

a) være operativt uavhengige og sikre likebehandling av betalingstjenesteyterne i søkeresultatene, 

b) inneholde klare opplysninger om eierne, 

c) fastsette klare, objektive kriterier som sammenligningen skal baseres på, 

d) bruke et klart og entydig språk og, der det er relevant, de standardiserte begrepene som er fastsatt i den endelige listen nevnt 

i artikkel 3 nr. 5, 

e) inneholde korrekte, oppdaterte opplysninger og angi tidspunktet for siste oppdatering, 

f) omfatte et bredt utvalg av betalingskontotilbud som dekker en vesentlig del av markedet, og dersom opplysningene ikke gir 

en fullstendig oversikt over markedet, klart opplyse om dette før resultatene vises, og 

g) ha en effektiv framgangsmåte for å melde fra om uriktige opplysninger om gebyrene som er offentliggjort. 

4. Medlemsstatene skal påse at det er opplysninger tilgjengelig på internett om at det finnes nettsteder som er i samsvar med 

denne artikkelen.  
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Artikkel 8 

Betalingskontoer i pakker med andre produkter eller tjenester 

Medlemsstatene skal påse at når en betalingskonto tilbys som del av en pakke sammen med andre produkter eller tjenester som 

ikke er knyttet til en betalingskonto, skal betalingstjenesteyteren informere forbrukeren om hvorvidt det er mulig å kjøpe 

betalingskontoen separat, og i så fall legge fram særskilt informasjon om hvilke kostnader og gebyrer som er forbundet med 

hvert av de andre produktene eller tjenestene som inngår i pakken, og som kan kjøpes separat. 

KAPITTEL III 

KONTOBYTTE 

Artikkel 9 

Yting av byttetjeneste 

Medlemsstatene skal påse at betalingstjenesteyterne tilbyr en byttetjeneste som beskrevet i artikkel 10 mellom betalingskontoer 

i samme valuta til alle forbrukere som åpner eller innehar en betalingskonto hos en betalingstjenesteyter som er etablert på den 

berørte medlemsstatens territorium. 

Artikkel 10 

Byttetjeneste 

1. Medlemsstatene skal sikre at byttetjenesten iverksettes av den mottakende betalingstjenesteyteren på anmodning fra 

forbrukeren. Byttetjenesten skal i det minste være i samsvar med nr. 2–6. 

Medlemsstatene kan fastsette eller beholde andre tiltak enn tiltakene nevnt i nr. 2–6, forutsatt at 

a) dette åpenbart er i forbrukerens interesse, 

b) det ikke pålegger forbrukeren ekstra byrder, og 

c) bytteprosessen fullføres i løpet av høyst samme tidsramme totalt som angitt i nr. 2–6. 

2. Den mottakende betalingstjenesteyteren skal utføre byttetjenesten når den har mottatt fullmakten fra forbrukeren. Dersom 

kontoen har to eller flere innehavere, skal det innhentes fullmakt fra hver av dem. 

Fullmakten skal være utarbeidet på et offisielt språk i den medlemsstaten der byttetjenesten blir iverksatt, eller på et annet språk 

partene måtte ha blitt enige om. 

I fullmakten skal forbrukeren kunne gi særskilt samtykke til at den overførende betalingstjenesteyteren utfører hver av 

oppgavene nevnt i nr. 3, og særskilt samtykke til at den mottakende betalingstjenesteyteren utfører hver av oppgavene nevnt i 

nr. 5. 

I fullmakten skal forbrukeren også konkret kunne angi hvilke innbetalinger, faste betalingsoppdrag og direktebelast-

ningsfullmakter som skal flyttes. I fullmakten skal forbrukeren også kunne angi fra hvilken dato de faste betalingsoppdragene 

og direktebelastningene skal foretas fra betalingskontoen som er åpnet eller innehas hos den mottakende betalings-

tjenesteyteren. Datoen skal være minst seks virkedager etter den datoen da den mottakende betalingstjenesteyteren har mottatt 

dokumentene som den overførende betalingstjenesteyteren har overført i henhold til nr. 4. Medlemsstatene kan kreve at 

fullmakten fra forbrukeren skal foreligge skriftlig, og at forbrukeren skal gis en kopi av fullmakten.  
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3. Innen to virkedager etter å ha mottatt fullmakten nevnt i nr. 2, skal den mottakende betalingstjenesteyteren anmode den 

overførende betalingstjenesteyteren om å utføre følgende oppgaver, dersom dette er angitt i forbrukerens fullmakt: 

a) Oversende til den mottakende betalingstjenesteyteren og eventuelt til forbrukeren dersom denne uttrykkelig har anmodet 

om det, en liste over alle aktive faste betalingsoppdrag og tilgjengelige opplysninger om direktebelastningsfullmakter som 

skal flyttes. 

b) Oversende til den mottakende betalingstjenesteyteren og eventuelt til forbrukeren dersom denne uttrykkelig har anmodet 

om det, tilgjengelige opplysninger om regelmessige innbetalinger og direktebelastninger initiert av kreditorer som er 

gjennomført på forbrukerens betalingskonto i løpet av de siste 13 månedene. 

c) Dersom den overførende betalingstjenesteyteren ikke har noe system for automatisk omdirigering av innbetalinger og 

direktebelastninger på forbrukerens betalingskonto hos den mottakende betalingstjenesteyteren, ikke lenger godta 

direktebelastninger og innbetalinger fra og med datoen fastsatt i fullmakten. 

d) Annullere faste betalingsoppdrag med virkning fra datoen fastsatt i fullmakten. 

e) Overføre eventuell resterende positiv saldo til den betalingskontoen som er åpnet eller innehas hos den mottakende 

betalingstjenesteyteren, på datoen fastsatt av forbrukeren. 

f) Avslutte betalingskontoen hos den overførende betalingstjenesteyteren på datoen fastsatt av forbrukeren. 

4. Ved mottak av en anmodning fra den mottakende betalingstjenesteyteren skal den overførende betalingstjenesteyteren 

utføre følgende oppgaver, dersom dette er angitt i forbrukerens fullmakt: 

a) Innen fem virkedager sende den mottakende betalingstjenesteyteren opplysningene nevnt i nr. 3 bokstav a) og b). 

b) Dersom den overførende betalingstjenesteyteren ikke har noe system for automatisk omdirigering av innbetalinger og 

direktebelastninger på forbrukerens betalingskonto som innehas eller er åpnet hos den mottakende betalingstjenesteyteren, 

ikke lenger godta innbetalinger og direktebelastninger på betalingskontoen fra og med datoen fastsatt i fullmakten. 

Medlemsstatene kan kreve at den overførende betalingstjenesteyteren underretter betaleren eller betalingsmottakeren om 

årsaken til at betalingstransaksjonen ikke godtas. 

c) Annullere faste betalingsoppdrag med virkning fra datoen fastsatt i fullmakten. 

d) Overføre eventuell resterende positiv saldo fra betalingskontoen til den betalingskontoen som er åpnet eller innehas hos den 

mottakende betalingstjenesteyteren, på datoen fastsatt i fullmakten. 

e) Uten at det berører artikkel 45 nr. 1 og 6 i direktiv 2007/64/EF, avslutte betalingskontoen på datoen fastsatt i fullmakten 

dersom forbrukeren ikke har noen utestående betalingsforpliktelser på denne betalingskontoen, og forutsatt at tiltakene 

nevnt i bokstav a), b) og d) i dette nummeret er gjennomført. Betalingstjenesteyteren skal umiddelbart underrette 

forbrukeren dersom utestående betalingsforpliktelser er til hinder for at forbrukerens betalingskonto kan avsluttes.  
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5. Innen fem virkedager etter at den mottakende betalingstjenesteyteren har mottatt opplysningene den overførende 

betalingstjenesteyteren er blitt bedt om å overføre i henhold til nr. 3, skal den mottakende betalingstjenesteyteren i samsvar med 

det som er angitt i fullmakten, og i den utstrekning den mottakende betalingstjenesteyteren er i stand til det på grunnlag av 

opplysningene mottatt fra den overførende betalingstjenestemottakeren eller forbrukeren, utføre følgende oppgaver: 

a) Opprette de faste betalingsoppdragene som forbrukeren har anmodet om, og utføre dem med virkning fra datoen fastsatt i 

fullmakten. 

b) Gjøre nødvendige forberedelser for å godta direktebelastninger, og godta dem med virkning fra datoen fastsatt i fullmakten. 

c) Der det er relevant, informere forbrukerne om deres rettigheter i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav d) i forordning (EU)  

nr. 260/2012. 

d) Underrette betalerne som er angitt i fullmakten, og som regelmessig foretar innbetalinger på en forbrukers betalingskonto, 

om opplysningene om forbrukerens betalingskonto hos den mottakende betalingstjenesteyteren, og sende betalerne en kopi 

av forbrukerens fullmakt. Dersom den mottakende betalingstjenesteyteren ikke har alle opplysningene som trengs for å 

underrette betalerne, skal den anmode forbrukeren eller den overførende betalingstjenesteyteren om å framskaffe 

opplysningene som mangler. 

e) Underrette betalingsmottakerne som er angitt i fullmakten, og som foretar direktebelastning fra forbrukerens betalingskonto 

for å innkreve midler, om opplysningene om forbrukerens betalingskonto hos den mottakende betalingstjenesteyteren og fra 

hvilken dato direktebelastninger skal skje fra denne betalingskontoen, og sende betalingsmottakerne en kopi av 

forbrukerens fullmakt. Dersom den mottakende betalingstjenesteyteren ikke har alle opplysningene som trengs for å 

underrette betalingsmottakerne, skal den anmode forbrukeren eller den overførende betalingstjenesteyteren om å framskaffe 

opplysningene som mangler. 

Dersom forbrukeren selv velger å framlegge opplysningene nevnt i første ledd bokstav d) og e) i dette nummeret til betalerne 

eller betalingsmottakerne i stedet for å gi særskilt samtykke i samsvar med nr. 2 til at den mottakende betalingstjenesteyteren 

skal gjøre dette, skal den mottakende betalingstjenesteyteren innen fristen nevnt i første ledd i dette nummeret gi forbrukeren et 

standardbrev med opplysninger om betalingskontoen og startdatoen fastsatt i fullmakten. 

6. Uten at det berører artikkel 55 nr. 2 i direktiv 2007/64/EF, skal den overførende betalingstjenesteyteren ikke blokkere 

betalingsinstrumenter før datoen fastsatt i forbrukerens fullmakt, slik at ytingen av betalingstjenester til forbrukeren ikke 

avbrytes i forbindelse med ytingen av byttetjenesten. 

Artikkel 11 

Tiltak for å gjøre det lettere for forbrukere å åpne konto i et annet land 

1. Medlemsstatene skal sikre at i tilfeller der en forbruker meddeler sin betalingstjenesteyter et ønske om å åpne en 

betalingskonto hos en betalingstjenesteyter som er etablert i en annen medlemsstat, skal den betalingstjenesteyteren som 

forbrukeren har en betalingskonto hos, etter mottak av en slik anmodning bistå forbrukeren på følgende måte: 

a) Vederlagsfritt gi forbrukeren en liste over alle aktive faste betalingsoppdrag og eventuelle direktebelastningsfullmakter 

initiert av debitorer samt tilgjengelige opplysninger om regelmessige innbetalinger og direktebelastninger initiert av 

kreditorer som er gjennomført på forbrukerens betalingskonto i løpet av de siste 13 månedene. Denne listen skal ikke 

innebære noen forpliktelse for den nye betalingstjenesteyteren til å etablere tjenester den ikke tilbyr.  
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b) Overføre eventuell resterende positiv saldo på forbrukerens betalingskonto til betalingskontoen forbrukeren har åpnet eller 

innehar hos den nye betalingstjenesteyteren, forutsatt at anmodningen inneholder fullstendige opplysninger for å 

identifisere den nye betalingstjenesteyteren og forbrukerens betalingskonto. 

c) Avslutte forbrukerens betalingskonto. 

2. Uten at det berører artikkel 45 nr. 1 og 6 i direktiv 2007/64/EF, og dersom forbrukeren ikke har noen utestående 

betalingsforpliktelser på betalingskontoen, skal betalingstjenesteyteren som forbrukeren har denne betalingskontoen hos, 

gjennomføre skrittene beskrevet i bokstav a), b) og c) i nr. 1 i denne artikkelen på datoen fastsatt av forbrukeren, som skal være 

minst seks virkedager etter at betalingstjenesteyteren har mottatt anmodningen fra forbrukeren, med mindre annet er avtalt 

mellom partene. Betalingstjenesteyteren skal umiddelbart underrette forbrukeren dersom utestående betalingsforpliktelser er til 

hinder for at forbrukerens betalingskonto kan avsluttes. 

Artikkel 12 

Gebyrer for byttetjenesten 

1. Medlemsstatene skal sikre at forbrukerne vederlagsfritt har tilgang til sine personopplysninger med hensyn til aktive faste 

betalingsoppdrag og direktebelastninger hos både den overførende og den mottakende betalingstjenesteyteren. 

2. Medlemsstatene skal sikre at den overførende betalingstjenesteyteren framlegger opplysningene som den mottakende 

betalingstjenesteyteren anmoder om i henhold til artikkel 10 nr. 4 bokstav a), uten å kreve gebyr verken fra forbrukeren eller 

den mottakende betalingstjenesteyteren. 

3. Medlemsstatene skal sikre at eventuelle gebyrer som den overførende betalingstjenesteyteren krever av forbrukeren for å 

si opp betalingskontoen som innehas der, er fastsatt i samsvar med artikkel 45 nr. 2, 4 og 6 i direktiv 2007/64/EF. 

4. Medlemsstatene skal sikre at eventuelle gebyrer som den overførende eller den mottakende betalingstjenesteyteren krever 

av forbrukeren for tjenester ytt i henhold til artikkel 10, med unntak av tjenestene nevnt i nr. 1, 2 og 3 i denne artikkelen, er 

rimelige og i tråd med betalingstjenesteyterens faktiske kostnader. 

Artikkel 13 

Økonomisk tap for forbrukerne 

1. Medlemsstatene skal sikre at eventuelle økonomisk tap, herunder gebyrer og renter, som forbrukerne påføres, og som 

direkte skyldes at en betalingstjenesteyter som er involvert i bytteprosessen, ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til 

artikkel 10, omgående blir dekket av denne betalingstjenesteyteren. 

2. Ansvar i henhold til nr. 1 får ikke anvendelse ved unormale og uforutsette omstendigheter som betalingstjenesteyteren 

som påberoper seg dem, ikke har innflytelse på, og med følger som ikke kunne ha blitt unngått til tross for alle anstrengelser for 

unngå dem, eller dersom en betalingstjenesteyter er bundet av andre rettslige plikter i henhold til unionsregelverket eller 

nasjonal lovgivning. 

3. Medlemsstatene skal sikre at erstatningsansvar i henhold til nr. 1 og 2 fastsettes i samsvar med gjeldende lovfestede krav 

som gjelder på nasjonalt plan.  
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Artikkel 14 

Opplysninger om byttetjenesten 

1. Medlemsstatene skal sikre at betalingstjenesteyterne gir forbrukerne tilgang til følgende opplysninger om byttetjenesten: 

a) Den overførende og den mottakende betalingstjenesteyterens respektive oppgaver på hvert trinn i bytteprosessen, som angitt 

i artikkel 10. 

b) Tidsrammen for gjennomføring av hvert trinn. 

c) Gebyrene som eventuelt kreves for bytteprosessen. 

d) Eventuelle opplysninger som forbrukeren vil bli bedt om å gi. 

e) Prosedyrene for alternativ tvisteløsning nevnt i artikkel 24. 

Medlemsstatene kan kreve at betalingstjenesteyterne også gjør andre opplysninger tilgjengelig, herunder eventuelt opplysninger 

som er nødvendige for identifisere hvilken innskuddsgarantiordning i Unionen betalingstjenesteyteren er medlem av. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal være tilgjengelig vederlagsfritt på papir eller et annet varig medium i alle de av 

betalingstjenesteyterens lokaler som er tilgjengelige for forbrukerne, og de skal til enhver tid være tilgjengelig i elektronisk 

format på betalingstjenesteyterens nettsted og framlegges for forbrukerne på anmodning. 

KAPITTEL IV 

TILGANG TIL BETALINGSKONTOER 

Artikkel 15 

Likebehandling 

Medlemsstatene skal sikre at kredittinstitusjonene ikke forskjellsbehandler forbrukere som har lovlig opphold i Unionen, på 

grunnlag av statsborgerskap eller bosted eller av noen av de andre grunnene som er nevnt i artikkel 21 i pakten, når slike 

forbrukere søker om eller bruker en betalingskonto i Unionen. Vilkårene som gjelder for innehav av en betalingskonto med 

grunnleggende funksjoner, skal ikke på noen måte medføre forskjellsbehandling. 

Artikkel 16 

Retten til tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner 

1. Medlemsstatene skal sikre at alle kredittinstitusjoner eller et tilstrekkelig antall kredittinstitusjoner tilbyr forbrukerne 

betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, for å garantere at alle forbrukere på deres territorium har tilgang til slike 

kontoer, og for å hindre konkurransevridning. Medlemsstatene skal sikre at betalingskontoer med grunnleggende funksjoner 

ikke bare tilbys av kredittinstitusjoner som utelukkende tilbyr betalingskontoer med nettbaserte tjenester. 

2. Medlemsstatene skal sikre at forbrukere med lovlig opphold i Unionen, herunder forbrukere uten fast adresse, asylsøkere 

og forbrukere som ikke har fått oppholdstillatelse, men som av juridiske eller faktiske årsaker ikke kan utvises, har rett til å 

åpne og bruke en betalingskonto med grunnleggende funksjoner hos kredittinstitusjoner etablert på deres territorium. Denne 

retten skal gjelde uten hensyn til forbrukerens bosted.  
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Samtidig som medlemsstatene overholder de grunnleggende frihetene traktatene garanterer, kan de kreve at forbrukere som 

ønsker å åpne en betalingskonto med grunnleggende funksjoner på deres territorium, viser at de har en reell interesse av det. 

Medlemsstatene skal sikre at det ikke er for vanskelig eller belastende for forbrukeren å utøve denne retten. 

3. Medlemsstatene skal sikre at kredittinstitusjoner som tilbyr betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, i hvert 

tilfelle åpner betalingskontoen med grunnleggende funksjoner eller avslår en forbrukers søknad om en betalingskonto med 

grunnleggende funksjoner uten unødig opphold og senest 10 virkedager etter at den fullstendige søknaden er mottatt. 

4. Medlemsstatene skal sikre at kredittinstitusjonene avslår en søknad om en betalingskonto med grunnleggende funksjoner i 

tilfeller der åpning av en slik konto ville innebære overtredelse av bestemmelsene om bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme fastsatt i direktiv 2005/60/EF. 

5. Medlemsstatene kan tillate at kredittinstitusjoner som tilbyr betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, avslår en 

søknad om en slik konto dersom forbrukeren allerede har en betalingskonto hos en kredittinstitusjon etablert på deres 

territorium som gir vedkommende mulighet til å benytte tjenestene oppført i artikkel 17 nr. 1, med mindre forbrukeren erklærer 

at han eller hun har blitt varslet om at betalingskontoen vil bli avsluttet. 

I slike tilfeller kan kredittinstitusjonen før den åpner en betalingskonto med grunnleggende funksjoner, kontrollere om 

forbrukeren har eller ikke har en betalingskonto hos en kredittinstitusjon etablert i samme medlemsstat som gir forbrukeren 

mulighet til å benytte tjenestene oppført i artikkel 17 nr. 1. For dette formål kan kredittinstitusjonene basere seg på en forsikring 

på ære og samvittighet undertegnet av forbrukeren. 

6. Medlemsstatene kan fastsette ytterligere begrensede og konkrete tilfeller der kredittinstitusjonene kan pålegges eller velge 

å avslå en søknad om en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. Slike tilfeller skal bygge på bestemmelser i nasjonal 

rett som får anvendelse på deres territorium, og skal ta sikte på å enten legge til rette for at forbrukerne skal ha vederlagsfri 

tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner i henhold til ordningen i artikkel 25, eller forhindre at forbrukerne 

misbruker sin rett til tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. 

7. I tilfellene nevnt i nr. 4, 5 og 6 skal medlemsstatene, etter at de har truffet sin beslutning, sikre at kredittinstitusjonen 

umiddelbart og vederlagsfritt underretter forbrukeren skriftlig om avslaget og den konkrete årsaken til avslaget, med mindre 

slike opplysninger ville være i strid med nasjonal sikkerhet, offentlig orden eller direktiv 2005/60/EF. I tilfelle avslag skal 

kredittinstitusjonen underrette forbrukeren om framgangsmåten for å påklage avslaget og om forbrukerens rett til å kontakte den 

berørte vedkommende myndighet og det utpekte alternative tvisteløsningsorganet, og den skal også gi relevante kontaktopplys-

ninger. 

8. Medlemsstatene skal sikre at kredittinstitusjonen i tilfellene nevnt i nr. 4 vedtar hensiktsmessige tiltak i henhold til kapittel 

III i direktiv 2005/60/EF. 

9. Medlemsstatene skal sørge for at tilgangen til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner ikke gjøres betinget av 

kjøp av tilleggstjenester eller aksjer i kredittinstitusjonen, med mindre sistnevnte er et vilkår for alle kredittinstitusjonens 

kunder. 

10. Medlemsstatene skal anses å oppfylle forpliktelsene fastsatt i kapittel IV dersom det foreligger en bindende ramme som 

klart og presist sikrer at det får full anvendelse, slik at de berørte personene kan få full informasjon om sine rettigheter og 

påberope seg dem for nasjonale domstoler.  



Nr. 83/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

Artikkel 17 

Særtrekk ved betalingskontoer med grunnleggende funksjoner 

1. Medlemsstatene skal sikre at en betalingskonto med grunnleggende funksjoner omfatter følgende tjenester: 

a) Tjenester som gjør det mulig å utføre alle operasjoner som kreves for å åpne, bruke og avslutte en betalingskonto. 

b) Tjenester som gjør det mulig å sette inn midler på en betalingskonto. 

c) Tjenester som gjør det mulig å ta ut kontanter innenfor Unionen fra en betalingskonto, i skranken eller i kontantautomater i 

eller utenfor kredittinstitusjonens åpningstider. 

d) Utførelse av følgende betalingstransaksjoner i Unionen: 

i) Direktebelastninger. 

ii) Betalingstransaksjoner ved hjelp av et betalingskort, herunder nettbaserte betalinger. 

iii) Betalingsoverføringer, herunder faste oppdrag, ved terminaler der slike er tilgjengelige, i skranken og via kreditt-

institusjonens nettbaserte tjenester. 

Kredittinstitusjonene skal tilby tjenestene oppført i første ledd bokstav a)–d) i den utstrekning de allerede tilbyr disse tjenestene 

til forbrukere som har andre betalingskontoer enn betalingskontoer med grunnleggende funksjoner. 

2. Medlemsstatene kan fastsette krav om at kredittinstitusjoner som er etablert på deres territorium, sammen med en 

betalingskonto med grunnleggende funksjoner skal tilby de tilleggstjenester som etter vanlig praksis på nasjonalt plan anses 

som nødvendige for forbrukerne. 

3. Medlemsstatene skal sikre at kredittinstitusjoner som er etablert på deres territorium, tilbyr betalingskontoer med 

grunnleggende funksjoner i det minste i den berørte medlemsstatens nasjonale valuta. 

4. Medlemsstatene skal sikre at forbrukere med en betalingskonto med grunnleggende funksjoner kan utføre et ubegrenset 

antall operasjoner i forbindelse med tjenestene nevnt i nr. 1. 

5. Når det gjelder tjenestene nevnt i nr. 1 bokstav a), b), c) og d) ii) i denne artikkelen, med unntak av betalingstransaksjoner 

med kredittkort, skal medlemsstatene sikre at kredittinstitusjonene ikke krever gebyr ut over eventuelle rimelig gebyrer som 

nevnt i artikkel 18, uansett hvor mange operasjoner som utføres på betalingskontoen. 

6. Når det gjelder tjenestene nevnt i nr. 1 bokstav d) i) i denne artikkelen, i nr. 1 bokstav d ii) i denne artikkelen, og da bare i 

forbindelse med betalingstransaksjoner med kredittkort, og i nr. 1 bokstav d) iii) i denne artikkelen, kan medlemsstatene 

fastsette et minsteantall operasjoner som kredittinstitusjonene bare kan kreve eventuelle rimelige gebyrer for, som nevnt i 

artikkel 18. Medlemsstatene skal sikre at minsteantallet operasjoner er tilstrekkelig til å dekke forbrukerens personlige bruk, 

idet det tas hensyn til rådende forbrukeratferd og vanlig handelspraksis. Gebyrene som kreves for operasjoner ut over 

minsteantallet operasjoner, skal aldri være høyere enn gebyrene som kreves i henhold til kredittinstitusjonens vanlige 

prispolitikk.  
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7. Medlemsstatene skal sikre at forbrukerne kan styre og iverksette betalingstransaksjoner fra sin betalingskonto med 

grunnleggende funksjoner i kredittinstitusjonens lokaler og/eller via nettbaserte tjenester, der slike er tilgjengelige. 

8. Uten at det berører kravene fastsatt i direktiv 2008/48/EF, kan medlemsstatene tillate at kredittinstitusjonene på 

forbrukerens anmodning tilbyr brukskontokreditt i tilknytning til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. Medlems-

statene kan fastsette høyeste beløp og lengste varighet for slik brukskontokreditt. Tilgang til eller bruk av en betalingskonto 

med grunnleggende funksjoner skal ikke være begrenset eller betinget av kjøp av slike kreditt-tjenester. 

Artikkel 18 

Gebyrer 

1. Medlemsstatene skal sikre at kredittinstitusjonene tilbyr tjenestene nevnt i artikkel 17 vederlagsfritt eller mot et rimelig 

gebyr. 

2. Medlemsstatene skal sikre at gebyrene som forbrukeren pålegges ved manglende overholdelse av sine forpliktelser i 

henhold til rammeavtalen, er rimelige. 

3. Medlemsstatene skal sikre at det minst er tatt hensyn til følgende kriterier når de rimelige gebyrene nevnt i nr. 1 og 2 

fastsettes: 

a) Nasjonale inntektsnivåer. 

b) Gjennomsnittlige gebyrer som kredittinstitusjonene i den berørte medlemsstaten tar for tjenestene som tilbys i forbindelse 

med betalingskontoer. 

4. Uten at det berører retten nevnt i artikkel 16 nr. 2 og forpliktelsen i nr. 1 i denne artikkelen, kan medlemsstatene pålegge 

kredittinstitusjonene å innføre ulike prisordninger som avhenger av graden av forbrukerens tilgang til banktjenester, noe som 

særlig gjør det mulig å tilby gunstigere vilkår til svakerestilte forbrukere uten bankkonto. I slike tilfeller skal medlemsstatene 

sikre at forbrukerne får veiledning og tilstrekkelige opplysninger om tilgjengelige alternativer. 

Artikkel 19 

Rammeavtaler og oppsigelse 

1. Rammeavtaler som gir tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner, skal være omfattet av direktiv 

2007/64/EF, med mindre annet er angitt i nr. 2 og 4 i denne artikkelen. 

2. For at kredittinstitusjonen ensidig skal kunne si opp en rammeavtale, må minst ett av følgende vilkår være oppfylt: 

a) Forbrukeren har forsettlig brukt betalingskontoen for ulovlige formål. 

b) Det har ikke vært noen transaksjoner på betalingskontoen i over 24 etterfølgende måneder. 

c) Forbrukeren har gitt uriktige opplysninger for å få åpne betalingskontoen med grunnleggende funksjoner, i en situasjon der 

riktige opplysninger ville ha medført at forbrukeren hadde fått avslag. 

d) Forbrukeren har ikke lenger lovlig opphold i Unionen. 

e) Forbrukeren har senere åpnet en ekstra betalingskonto som gir vedkommende mulighet til å benytte tjenestene oppført i 

artikkel 17 nr. 1 i medlemsstaten der han eller hun allerede har en betalingskonto med grunnleggende funksjoner.  
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3. Medlemsstatene kan fastsette ytterligere begrensede og konkrete tilfeller der en rammeavtale for en betalingskonto med 

grunnleggende funksjoner kan sies opp ensidig av kredittinstitusjonen. Slike tilfeller skal bygge på bestemmelser i nasjonal rett 

som får anvendelse på deres territorium, og skal ta sikte på å unngå at forbrukerne misbruker sin rett til tilgang til en 

betalingskonto med grunnleggende funksjoner. 

4. Medlemsstatene skal sikre at dersom en kredittinstitusjon sier opp avtalen for en betalingskonto med grunnleggende 

funksjoner av en eller flere av årsakene nevnt i nr. 2 bokstav b), d) og e) og nr. 3, skal forbrukeren skriftlig og vederlagsfritt 

underrettes om årsakene til og begrunnelsen for oppsigelsen minst to måneder før oppsigelsen trer i kraft, med mindre slike 

opplysninger ville være i strid med nasjonal sikkerhet eller offentlig orden. Dersom kredittinstitusjonen sier opp avtalen i 

samsvar med nr. 2 bokstav a) eller c), gjelder oppsigelsen med umiddelbar virkning. 

5. I oppsigelsesvarselet skal forbrukeren underrettes om framgangsmåten for eventuelt å påklage oppsigelsen og om sin rett 

til å kontakte vedkommende myndighet og det utpekte alternative tvisteløsningsorganet, og varselet skal også inneholde 

relevante kontaktopplysninger. 

Artikkel 20 

Generelle opplysninger om betalingskontoer med grunnleggende funksjoner 

1. Medlemsstatene skal sikre at det treffes hensiktsmessige tiltak for å opplyse offentligheten om at det finnes 

betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, de generelle prisvilkårene for disse, framgangsmåtene som må følges for å 

utøve retten til tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner, og vilkårene for å få tilgang til prosedyrer for 

alternativ tvisteløsning. Medlemsstatene skal sikre at kommunikasjonstiltakene er tilstrekkelige og målrettet, og særlig at de når 

ut til svakerestilte og mobile forbrukere uten bankkonto. 

2. Medlemsstatene skal sikre at kredittinstitusjonene vederlagsfritt gir forbrukerne tilgang til lett tilgjengelig informasjon og 

yter hensiktsmessig hjelp om særtrekkene ved den betalingskontoen med grunnleggende funksjoner som tilbys, og om gebyrene 

og bruksvilkårene for dem. Medlemsstatene skal også sikre at opplysningene gjør det klart at kjøp av tilleggstjenester ikke er 

obligatorisk for å få tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. 

KAPITTEL V 

VEDKOMMENDE MYNDIGHETER OG ALTERNATIV TVISTELØSNING 

Artikkel 21 

Vedkommende myndigheter 

1. Medlemsstatene skal utpeke de nasjonale vedkommende myndighetene som skal sikre at dette direktivet anvendes og 

håndheves, og sørge for at de får undersøkelses- og håndhevingsmyndighet og tilstrekkelige midler til å kunne utføre sine 

oppgaver på en effektiv og formålstjenlig måte. 

Vedkommende myndigheter skal være enten offentlige myndigheter eller organer som er anerkjent i nasjonal rett eller av 

offentlige myndigheter som i henhold til nasjonal rett uttrykkelig har fullmakt til dette. De skal ikke være betalingstjenesteytere, 

med unntak av nasjonale sentralbanker. 

2. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter, alle personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende 

myndigheter, samt revisorer eller sakkyndige som opptrer på vegne av vedkommende myndigheter, er underlagt taushetsplikt. 

Ingen fortrolige opplysninger de får i embets medfør, kan gis videre til noen annen person eller myndighet, unntatt i en 

summarisk eller sammenfattet form, med forbehold for saker som omfattes av strafferetten eller av dette direktivet. Dette skal 

imidlertid ikke hindre vedkommende myndigheter i å utveksle eller overføre fortrolige opplysninger i samsvar med nasjonal rett 

og unionsretten.  
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3. Medlemsstatene skal sikre at myndighetene som er utpekt som ansvarlige for å sikre anvendelsen og håndhevingen av 

dette direktivet, er en eller begge av følgende: 

a) Vedkommende myndigheter som definert i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

b) Andre myndigheter enn vedkommende myndigheter nevnt i bokstav a), forutsatt at nasjonal rett og nasjonale forskrifter 

krever at disse myndighetene samarbeider med vedkommende myndigheter nevnt i bokstav a) når det er nødvendig for at de 

skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktivet, herunder for å samarbeide med EBA i henhold til kravene i 

dette direktivet. 

4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og EBA om vedkommende myndigheter og om eventuelle endringer i den 

forbindelse. Den første underretningen skal foretas snarest mulig og senest 18. september 2016. 

5. Vedkommende myndigheter skal utøve sine fullmakter i samsvar med nasjonal rett enten 

a) direkte i henhold til egen myndighet eller under tilsyn av rettsmyndighetene, eller 

b) ved å henvise saken til en domstol som har kompetanse til å treffe den nødvendige avgjørelse, herunder, der det er relevant, 

ved overprøving dersom begjæringen om å treffe nødvendig avgjørelse ikke tas til følge. 

6. Dersom det på en medlemsstats territorium er mer enn én vedkommende myndighet, skal medlemsstaten påse at deres 

oppgaver er klart definert, og at disse myndighetene samarbeider tett, slik at de kan utføre sine respektive oppgaver på en 

effektiv måte. 

7. Kommisjonen skal minst en gang i året offentliggjøre i Den europeiske unions tidende en liste over vedkommende 

myndigheter og fortløpende ajourføre listen på sin hjemmeside. 

Artikkel 22 

Samarbeidsplikt 

1. Vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater skal ved behov samarbeide for å kunne utføre sine oppgaver i 

henhold til dette direktivet, og de skal utøve den myndigheten de har i henhold til dette direktivet eller nasjonal rett. 

Vedkommende myndigheter skal bistå vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. De skal særlig utveksle opplysninger 

og samarbeide om undersøkelser eller tilsyn. 

For å lette og framskynde samarbeidet, og særlig utvekslingen av opplysninger, skal hver medlemsstat utpeke en enkelt 

vedkommende myndighet som kontaktpunkt for dette direktivets formål. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 

øvrige medlemsstatene om navnet på myndighetene som er utpekt til å motta anmodninger om utveksling av opplysninger eller 

samarbeid i henhold til dette nummeret. 

2. Medlemsstatene skal treffe nødvendige administrative og organisatoriske tiltak for å lette bistanden omhandlet i nr. 1.  
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3. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter som er utpekt som kontaktpunkter for dette direktivets formål i samsvar 

med nr. 1, skal uten unødig opphold gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for utførelsen av de oppgavene som 

påligger vedkommende myndigheter i samsvar med tiltakene vedtatt i henhold til dette direktivet. 

Vedkommende myndigheter som utveksler opplysninger med andre vedkommende myndigheter i henhold til dette direktivet, 

kan, når de oversender opplysningene, angi at de ikke skal gis videre uten deres uttrykkelige samtykke, og opplysningene skal i 

så fall utveksles bare for de formålene disse myndighetene har gitt samtykke til. 

Vedkommende myndighet som er utpekt som kontaktpunkt, kan gi opplysninger som er mottatt, videre til andre vedkommende 

myndigheter, men skal ikke overføre opplysningene til andre organer eller fysiske eller juridiske personer uten uttrykkelig 

samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, og bare for de formålene disse myndighetene har gitt sitt 

samtykke til, unntatt i behørig begrunnede tilfeller, og i så fall skal den umiddelbart underrette det kontaktpunktet som har gitt 

opplysningene. 

4. En vedkommende myndighet kan avslå en anmodning om samarbeid om å foreta en undersøkelse, utøve tilsynsvirk-

somhet eller utveksle opplysninger i henhold til nr. 3 bare dersom 

a) undersøkelsen, kontrollen på stedet, tilsynet eller utvekslingen av opplysninger kan være til skade for den anmodede 

medlemsstatens suverenitet, sikkerhet eller offentlige orden, 

b) det hos myndighetene i den anmodede medlemsstaten allerede er innledet rettergang for de samme forholdene og mot de 

samme personene, eller 

c) disse personene allerede har fått en endelig dom for de samme forholdene i den anmodede medlemsstaten. 

Ved slikt avslag skal vedkommende myndighet underrette vedkommende anmodende myndighet om dette og gi så detaljerte 

opplysninger som mulig. 

Artikkel 23 

Løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater 

Vedkommende myndigheter kan henvise saken til EBA dersom en anmodning om samarbeid, særlig om utveksling av 

opplysninger, er blitt avslått eller ikke er blitt imøtekommet innen rimelig tid, og kan anmode EBA om bistand i samsvar med 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. I slike tilfeller kan EBA handle i samsvar med den myndigheten den er gitt i 

henhold til nevnte artikkel, og en bindende beslutning som treffes av EBA i samsvar med nevnte artikkel, skal være bindende 

for de berørte vedkommende myndigheter, uansett om disse vedkommende myndighetene er medlemmer av EBA eller ikke. 

Artikkel 24 

Alternativ tvisteløsning 

Medlemsstatene skal sikre at forbrukerne har tilgang til effektive og formålstjenlige prosedyrer for alternativ tvisteløsning for å 

løse tvister om rettighetene og forpliktelsene fastsatt i dette direktivet. Slike prosedyrer for alternativ tvisteløsning og organene 

som tilbyr dem, skal oppfylle kvalitetskravene fastsatt i direktiv 2013/11/EU.  
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Artikkel 25 

Ordning ved avslag på søknad om betalingskonto som det kreves gebyr for 

Uten at det berører artikkel 16, kan medlemsstatene innføre en særlig ordning for å sikre at forbrukere som ikke har en 

betalingskonto på deres territorium, og som har fått avslag på tilgang til en betalingskonto som kredittinstitusjonene krever 

gebyr for, faktisk får vederlagsfri tilgang til en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. 

KAPITTEL VI 

SANKSJONER 

Artikkel 26 

Sanksjoner 

1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som skal få anvendelse ved overtredelse av nasjonal lovgivning som 

innarbeider dette direktivet, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2. Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndighet kan offentliggjøre enhver administrativ sanksjon som pålegges 

ved overtredelse av de tiltakene som er vedtatt for å innarbeide dette direktivet, med mindre slik offentliggjøring kan skape 

alvorlig uro på finansmarkedene eller påføre berørte parter uforholdsmessig stor skade. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 27 

Vurdering 

1. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen opplysninger om følgende, første gang innen 18. september 2018 og deretter hvert 

annet år: 

a) Betalingstjenesteyternes overholdelse av artikkel 4, 5 og 6. 

b) Medlemsstatenes oppfyllelse av kravene om å sikre at det finnes sammenligningsnettsteder i henhold til artikkel 7. 

c) Antall bytter av betalingskonto som er gjennomført, og andelen søknader om bytte som har blitt avslått. 

d) Antall kredittinstitusjoner som tilbyr betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, antall slike kontoer som har blitt 

åpnet, og andelen søknader om betalingskontoer med grunnleggende funksjoner som har blitt avslått. 

2. Kommisjonen skal utarbeide en rapport på grunnlag av opplysningene fra medlemsstatene, første gang innen  

18. september 2018 og deretter hvert annet år. 

Artikkel 28 

Gjennomgåelse 

1. Innen 18. september 2019 skal Kommisjonen legge fram for Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av 

dette direktivet, eventuelt sammen med et forslag til regelverk.  
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Rapporten skal inneholde 

a) en liste over traktatbruddsbehandlinger som Kommisjonen har innledet vedrørende dette direktivet, 

b) en vurdering av gjennomsnittlige gebyrnivåer i medlemsstatene for betalingskontoer som omfattes av dette direktivet, 

c) en vurdering av mulighetene for å fastsette en ramme for å sikre automatisk omdirigering av betalinger fra en 

betalingskonto til en annen i samme medlemsstat kombinert med automatiske meldinger til betalingsmottakere eller 

betalere når deres overføringer omdirigeres, 

d) en vurdering av mulighetene for å utvide byttetjenesten i henhold til artikkel 10 til også å omfatte tilfeller der den 

mottakende og den overførende betalingstjenesteyteren er etablert i forskjellige medlemsstater, og av mulighetene for å 

kunne åpne kontoer over landegrensene i henhold til artikkel 11, 

e) en vurdering av antallet kontohavere som har byttet betalingskonto siden dette direktivet ble innarbeidet, på grunnlag av 

opplysningene fra medlemsstatene i henhold til artikkel 27, 

f) en vurdering av nytte og kostnader ved å gjennomføre full portabilitet for betalingskontonumre i hele Unionen, 

g) en vurdering av antallet kredittinstitusjoner som tilbyr betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, 

h) en vurdering av antallet forbrukere som har åpnet betalingskontoer med grunnleggende funksjoner siden dette direktivet ble 

innarbeidet, og dersom anonymiserte opplysninger er tilgjengelig, en analyse av hva som kjennetegner disse forbrukerne, 

i) en vurdering av gjennomsnittlig årsgebyr på medlemsstatsplan for betalingskontoer med grunnleggende funksjoner, 

j) en vurdering av eksisterende tiltaks effektivitet og behovet for ytterligere tiltak for å øke den økonomiske integrasjonen og 

gi hjelp til svakerestilte medlemmer av samfunnet som er overforgjeldet, 

k) eksempler på beste praksis i medlemsstatene for å redusere antallet forbrukere som ikke har tilgang til betalingstjenester. 

2. I rapporten skal det vurderes, blant annet på bakgrunn av opplysningene mottatt fra medlemsstatene i henhold til artikkel 

27, om listen over tjenester som inngår i en betalingskonto med grunnleggende funksjoner, bør endres og ajourføres i lys av 

utviklingen innen betalingsmidler og den teknologiske utviklingen. 

3. I rapporten skal det også vurderes om det er behov for ytterligere tiltak for sammenligningsnettsteder og pakketilbud i 

tillegg til dem som er vedtatt i henhold til artikkel 7 og 8, og særlig om det er behov for akkreditering av sammen-

ligningsnettsteder. 

Artikkel 29 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 18. september 2016 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse tiltakene. 
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2. De skal anvende tiltakene nevnt i nr. 1 fra 18. september 2016. 

Som unntak fra første ledd gjelder følgende: 

a) Artikkel 3 får anvendelse fra 17. september 2014. 

b) Medlemsstatene skal anvende de tiltakene som er nødvendige for å etterkomme artikkel 4 nr. 1–5, artikkel 5 nr. 1, 2 og 3, 

artikkel 6 nr. 1 og 2 og artikkel 7 senest ni måneder etter ikrafttredelsen av den delegerte rettsakten nevnt i artikkel 3 nr. 4. 

c) Medlemsstater som på nasjonalt plan allerede har et tilsvarende dokument som dokumentet med gebyropplysninger, kan 

velge å innarbeide det felles formatet og dets felles symbol senest 18 måneder etter ikrafttredelsen av den delegerte 

rettsakten nevnt i artikkel 3 nr. 4. 

d) Medlemsstater som på nasjonalt plan allerede har et tilsvarende dokument som gebyroppgaven, kan velge å innarbeide det 

felles formatet og dets felles symbol senest 18 måneder etter ikrafttredelsen av den delegerte rettsakten nevnt i artikkel 3  

nr. 4. 

3. Når bestemmelsene nevnt i nr. 1 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. 

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 30 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 31 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene i samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 23. juli 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ S. GOZI 

 President Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/32 

av 28. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for en standardisert EU-terminologi for de mest representative 

betalingskontotjenestene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarheten av gebyrer 

forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og tilgang til betalingskontoer med grunnleggende funksjoner(1), 

særlig artikkel 3 nr. 4 tredje leddet, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2014/92/EU skal medlemsstatene utarbeide foreløpige lister over de mest representative 

betalingskontotjenestene som er gebyrbelagt, og anvende den standardiserte EU-terminologien i en endelig liste. 

2) Det bør fastsettes en standardisert EU-terminologi for de tjenestene som er felles for minst et flertall av medlemsstatene. 

Noen medlemsstater har angitt ulike varianter av den samme tjenesten i sin foreløpige liste over de mest representative 

tjenestene. Dessuten skiller noen medlemsstater mellom etablering av en tjeneste og utførelse av den samme tjenesten. 

For å kunne identifisere flest mulig av de tjenestene som er vanligst i Unionen, og samtidig sikre at terminologien for 

tjenestene er tilstrekkelig harmonisert til at forbrukerne kan forstå og sammenligne betalingskontogebyrer og -tilbud 

over landegrensene, bør hovedelementene i tjenestene tas i betraktning. 

3) Definisjonene bør om mulig formuleres slik at det klart kommer fram at kontotilbyderen er den som yter betalings-

kontotjenestene. 

4) I henhold til direktiv 2014/92/EU bør begreper og definisjoner fastsettes særskilt for hver medlemsstat. 

5) Denne forordningen bygger på utkastene til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet — EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

6) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastene til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Standardiserte begreper og definisjoner 

Standardiserte EU-begreper og -definisjoner for de vanligste betalingskontotjenestene som nevnt i artikkel 3 nr. 4 første leddet i 

direktiv 2014/92/EU, skal være som fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 11.1.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214. 

(2) 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). 

2022/EØS/83/15 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 28. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

Standardiserte EU-begreper og -definisjoner for tjenester knyttet til betalingskontoer som er felles for minst et flertall 

av medlemsstatene, i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2014/92/EU 

BELGIA 

Fransk 

Begrep Definisjon 

Tenue de compte Le prestataire de compte gère le compte utilisé par le client. 

Fourniture d'une carte de 

débit 

Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de 

chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement sur le 

compte du client. 

Fourniture d'une carte de 

crédit 

Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le 

montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période 

convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date 

convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire et le client détermine si des intérêts seront 

facturés au client au titre du montant emprunté. 

Facilité de découvert Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut aller en négatif 

lorsqu'il n'y a plus de liquidités sur le compte. Le contrat définit le montant maximum susceptible 

d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client. 

Virement Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client 

vers un autre compte. 

Ordre permanent Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant 

fixe, du compte du client vers un autre compte. 

Domiciliation Le client autorise quelqu'un d'autre (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de 

virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte 

vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenue(s) entre le client et 

le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier. 

Retrait d'espèces Le client retire des espèces à partir de son compte. 

Tysk 

Begrep Definisjon 

Kontoführung Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird. 

Ausgabe einer Debitkarte Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. 

Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller 

Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht. 

Ausgabe einer Kreditkarte Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. 

Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines 

vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem 

Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem 

Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet 

werden. 

Eingeräumte 

Kontoüberziehung 

Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten 

kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird 

festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann und 

ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden. 

Überweisung Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des 

Kunden auf ein anderes Konto durch. 



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/85 

 

 

Begrep Definisjon 

Dauerauftrag Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom 

Konto des Kunden auf ein anderes Konto. 

Lastschrift Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom 

Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann 

zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto 

des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein. 

Bargeldauszahlung Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab. 

Nederlandsk 

Begrep Definisjon 

Beheren van de rekening De rekeningaanbieder beheert de rekening voor de klant. 

Aanbieden van een 

debetkaart 

De rekeningaanbieder verschaft een debetkaart die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het 

bedrag van elke transactie die met de debetkaart wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig 

afgehouden van de rekening van de klant. 

Aanbieden van een 

kredietkaart 

De rekeningaanbieder verschaft een kredietkaart die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het 

totaalbedrag van de met de kaart uitgevoerde transacties gedurende een overeengekomen periode, 

wordt ofwel volledig ofwel gedeeltelijk op een overeengekomen datum afgehouden van de 

betaalrekening van de klant. In een kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant wordt 

bepaald of de klant rente in rekening wordt gebracht voor het opnemen van krediet. 

Geoorloofde debetstand De rekeningaanbieder en de klant komen vooraf overeen dat de klant in negatief mag gaan wanneer 

er geen geld meer beschikbaar is op de betaalrekening van de klant. In deze overeenkomst wordt 

ook het maximumbedrag bepaald dat ter beschikking kan worden gesteld, en of de klant 

vergoedingen en rente in rekening wordt gebracht. 

Overschrijving De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, geld over van de rekening van de klant naar 

een andere rekening. 

Doorlopende 

betalingsopdracht 

De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, regelmatig een vast geldbedrag over van de 

rekening van de klant naar een andere rekening. 

Domiciliëring De klant geeft toestemming aan iemand anders (de begunstigde) om aan de rekeningaanbieder de 

instructie te geven geld over te maken van de rekening van de klant naar die van de begunstigde. De 

rekeningaanbieder maakt vervolgens geld over aan de begunstigde op een door de klant en de 

begunstigde overeengekomen datum of data. Het bedrag kan variëren. 

Geldopneming De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening. 

BULGARIA 

Bulgarsk 

Begrep Definisjon 

Поддържане на сметка Доставчикът на платежни услуги обслужва платежна сметка, която се използва от клиента. 

Предоставяне на 

дебитна карта 

Доставчикът на платежни услуги предоставя платежна карта, свързана с платежната сметка 

на клиента. Сумата на всяка операция с картата се осчетоводява директно и в пълен размер 

от платежната сметка на клиента. 
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Begrep Definisjon 

Предоставяне на 

кредитна карта 

Доставчикът на платежни услуги предоставя платежна карта, свързана с платежната сметка 

на клиента. Общата сума от операциите, извършени с картата за договорен период, се 

осчетоводява от платежната сметка на клиента в пълен размер или частично на договорена 

дата. С договор за кредит между доставчика и клиента се определя дали на клиента се 

начислява лихва за предоставения заем. 

Овърдрафт Доставчикът на платежни услуги и клиентът се договарят предварително, че клиентът има 

право да взема заем, в случай че в неговата платежна сметка не са останали средства. В 

договора се определя максимална сума, която може да се заема, и дали се начисляват такси и 

лихва за клиента. 

Кредитен превод По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва парични преводи от 

платежната сметка на клиента по друга платежна сметка. 

Нареждане за 

периодични преводи 

По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва редовни парични преводи 

за определена сума от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка. 

Директен дебит Клиентът дава съгласието си трето лице (получател) да нареди на доставчика на платежни 

услуги да извърши паричен превод от платежната сметка на клиента по платежната сметка 

на получателя. Доставчикът на платежни услуги извършва паричен превод до получателя на 

дата или дати, договорени от клиента и получателя. Сумата може да е различна. 

Теглене в брой Клиентът тегли пари в брой от своята платежна сметка. 

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 

Tsjekkisk 

Begrep Definisjon 

Vedení účtu Poskytovatel účtu vede účet zákazníka a umožňuje mu jeho používání. 

Poskytnutí debetní karty Poskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební kartu spojenou s jeho účtem. Částka každé 

transakce provedené pomocí této karty je v plné výši stržena přímo z účtu zákazníka. 

Poskytnutí kreditní karty Poskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební kartu spojenou s jeho účtem. Celková částka 

transakcí provedených touto kartou během dohodnutého období se k dohodnutému datu odečítá v 

plné nebo částečné výši z účtu zákazníka. Úvěrová smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem 

stanoví, zda bude zákazníkovi za úvěr účtován úrok. 

Přečerpání Poskytovatel účtu a zákazník se předem dohodnou, že pokud zákazník nebude mít na účtu žádné 

peníze, mohou mu být poskytovatelem poskytnuty formou úvěru. V dohodě bude stanoveno, jaká je 

maximální výše poskytnutého úvěru a zda budou zákazníkovi účtovány poplatky a úrok. 

Úhrada Poskytovatel účtu převede peníze na základě pokynů zákazníka z účtu zákazníka na jiný účet. 

Trvalý příkaz Poskytovatel účtu provádí pravidelné převody pevně stanovené částky peněz z účtu zákazníka na 

jiný účet na základě pokynů zákazníka. 

Inkaso Zákazník umožní jiné osobě (příjemci), aby dala poskytovateli účtu pokyn k převodu peněz z účtu 

zákazníka na účet příjemce. Na základě tohoto pokynu pak poskytovatel účtu převede peníze 

příjemci, a to k datu nebo k datům dohodnutým mezi zákazníkem a příjemcem. Částky jednotlivých 

převodů se mohou lišit. 

Výběr hotovosti Zákazník vybere hotovost ze svého účtu. 

  



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/87 

 

 

DANMARK 

Dansk 

Begrep Definisjon 

Drift af en konto 

(kontogebyr) 

Kontoudbyderen sørger for driften af den konto, som kunden benytter. 

Udstedelse af debetkort Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens konto. For hver enkelt 

transaktion, der er foretaget med kortet, trækkes det fulde beløb direkte fra kundens konto. 

Udstedelse af kreditkort Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens betalingskonto. Det fulde 

beløb for de transaktioner, der er foretaget med kortet gennem en aftalt periode, trækkes enten helt 

eller delvist fra kundens betalingskonto på en i forvejen aftalt dato. En kreditaftale mellem 

kontoudbyderen og kunden afgør, om kunden vil blive pålagt renter for dette lån. 

Bevilliget overtræk Kontoudbyderen og kunden indgår på forhånd en aftale om, at kunden kan låne penge, når der ikke 

er flere tilbage på kontoen. Aftalen fastlægger et maksimumsbeløb, der kan lånes, og om kunden vil 

blive pålagt gebyrer og renter. 

Pengeoverførsler På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto. 

Faste overførsler På kundens anmodning foretager kontoudbyderen regelmæssige overførsler af et bestemt beløb fra 

kundens konto til en anden konto. 

Direkte debitering Kunden tillader en anden (modtageren) at anmode kontoudbyderen om at overføre penge fra 

kundens konto til denne modtager. Kontoudbyderen overfører derefter penge til modtageren på den 

eller de dato(er), som kunden og modtageren har aftalt. Beløbet kan variere. 

Hævning af kontanter Kunden hæver kontanter på sin konto. 

TYSKLAND 

Tysk 

Begrep Definisjon 

Kontoführung Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird. 

Ausgabe einer Debitkarte Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. 

Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller 

Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht. 

Ausgabe einer Kreditkarte Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. 

Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines 

vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem 

Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem 

Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet 

werden. 

Eingeräumte 

Kontoüberziehung 

Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten 

kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird 

festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann und 

ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden. 

Überweisung Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des 

Kunden auf ein anderes Konto durch. 

Dauerauftrag Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom 

Konto des Kunden auf ein anderes Konto. 



Nr. 83/88 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

Begrep Definisjon 

Lastschrift Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom 

Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann 

zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto 

des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein. 

Bargeldauszahlung Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab. 

ESTLAND 

Estisk 

Begrep Definisjon 

Konto haldamine Kontohaldur haldab kliendi kasutatavat kontot. 

Deebetkaardiga 

varustamine 

Kontohaldur pakub kliendile kliendikontoga seotud maksekaardi. Iga kaarditehingu summa 

võetakse otse ja kogu ulatuses kliendikontolt. 

Krediitkaardiga 

varustamine 

Kontohaldur pakub kliendile kliendi maksekontoga seotud maksekaardi. Kokkulepitud perioodi 

kaarditehingute kogusumma võetakse kokkulepitud kuupäeval kliendi maksekontolt osaliselt või 

kogu ulatuses. Kontohalduri ja kliendi vahelises krediidilepingus määratletakse, kas klient peab 

laenusummalt maksma intresse. 

Arvelduskrediit Kontohaldur ja klient lepivad eelnevalt kokku, et klient võib raha laenata ka siis, kui kontol enam 

raha ei ole. Lepingus määratletakse laenu maksimumsumma ja kas sellelt arvestatakse tasusid ja 

intresse. 

Maksekorraldus Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha kliendikontolt teisele kontole. 

Püsikorraldus Kontohaldur kannab regulaarselt kliendi juhise kohaselt kindla summa kliendikontolt teisele 

kontole. 

Otsekorraldus Klient lubab teisel isikul (saajal) anda kontohaldurile juhised raha ülekandeks kliendikontolt selle 

isiku (saaja) kontole. Kontohaldur kannab seejärel kliendi ja saaja kokkulepitud kuupäeva (de)l raha 

saaja kontole. Summa suurus võib muutuda. 

Sularaha väljavõtmine Klient võtab kliendikontolt sularaha välja. 

IRLAND 

Engelsk 

Begrep Definisjon 

Maintaining the account The account provider operates the account for use by the customer. 

Providing a debit card The account provider provides a payment card linked to the customer's account. The amount of 

each transaction made using the card is taken directly and in full from the customer's account. 

Providing a credit card The account provider provides a payment card linked to the customer's payment account. The total 

amount of the transactions made using the card during an agreed period is taken either in full or in 

part from the customer's payment account on an agreed date. A credit agreement between the 

provider and the customer determines whether interest will be charged to the customer for the 

borrowing. 

Overdraft The account provider and the customer agree in advance that the customer may borrow money 

when there is no money left in the account. The agreement determines a maximum amount that can 

be borrowed, and whether fees and interest will be charged to the customer. 
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Begrep Definisjon 

Credit transfer The account provider transfers money, on the instruction of the customer, from the customer's 

account to another account. 

Standing order The account provider makes regular transfers, on the instruction of the customer, of a fixed amount 

of money from the customer's account to another account. 

Direct debit The customer permits someone else (recipient) to instruct the account provider to transfer money 

from the customer's account to that recipient. The account provider then transfers money to the 

recipient on a date or dates agreed by the customer and the recipient. The amount may vary. 

Cash withdrawal The customer takes cash out of the customer's account. 

Irsk 

Begrep Definisjon 

An cuntas a chothabháil Oibríonn an soláthraí cuntais an cuntas lena úsáid ag an gcustaiméir. 

Cárta dochair a sholáthar Soláthraíonn an soláthraí cuntais cárta íocaíochta atá nasctha le cuntas an chustaiméara. Méid gach 

idirbhirt arna dhéanamh ag baint úsáid as an gcárta, déantar é a bhaint go díreach agus go hiomlán 

de chuntas an chustaiméara. 

Cárta creidmheasa a 

sholáthar 

Soláthraíonn an soláthraí cuntais cárta íocaíochta atá nasctha le cuntas íocaíochta an chustaiméara. 

Méid iomlán na n-idirbheart arna ndéanamh ag baint úsáid as an gcárta le linn tréimhse 

comhaontaithe, déantar é a bhaint, ina iomláine nó i bpáirt, de chuntas íocaíochta an chustaiméara 

ar dháta comhaontaithe. Cinntear trí chomhaontú creidmheasa idir an soláthraí agus an custaiméir 

cibé acu an ngearrfar ús ar an gcustaiméir le haghaidh na hiasachta. 

Rótharraingt Comhaontaíonn an soláthraí cuntais agus an custaiméir roimh ré gur féidir leis an gcustaiméir 

airgead a fháil ar iasacht nuair nach mbíonn airgead fágtha sa chuntas. Cinntear sa chomhaontú an 

t-uasmhéid is féidir a fháil ar iasacht, agus cibé acu an ngearrfar táillí agus ús ar an gcustaiméir. 

Aistriú creidmheasa Aistríonn an soláthraí cuntais airgead, ar ordú ón gcustaiméir, ó chuntas an chustaiméara chuig 

cuntas eile. 

Buanordú Déanann an soláthraí cuntais aistrithe ar bhonn rialta, ar ordú ón gcustaiméir, de mhéid seasta airgid 

ó chuntas an chustaiméara chuig cuntas eile. 

Dochar díreach Ceadaíonn an custaiméir do dhuine eile (faighteoir) ordú a thabhairt don soláthraí cuntais chun 

airgead a aistriú ó chuntas an chustaiméara chuig an bhfaighteoir sin. Déanann an soláthraí cuntais 

airgead a aistriú ina dhiaidh sin chuig an bhfaighteoir ar dháta nó ar dhátaí ar a gcomhaontóidh an 

custaiméir agus an faighteoir. Féadfar an méid a athrú. 

Aistarraingt airgid Baineann an custaiméir airgead amach as cuntas an chustaiméara. 

HELLAS 

Gresk 

Begrep Definisjon 

Τήρηση του λογαριασμού Ο πάροχος του λογαριασμού τηρεί τον λογαριασμό προκειμένου να τον χρησιμοποιεί ο πελάτης. 

Παροχή χρεωστικής 

κάρτας 

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό του 

πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με τη χρήση της κάρτας λαμβάνεται 

απευθείας και εξ ολοκλήρου από τον λογαριασμό του πελάτη. 
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Παροχή πιστωτικής 

κάρτας 

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό 

πληρωμών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τη χρήση 

της κάρτας κατά τη διάρκεια συμφωνηθείσας περιόδου λαμβάνεται εν όλω ή εν μέρει από τον 

λογαριασμό πληρωμών του πελάτη σε συμφωνημένη ημερομηνία. Η σύμβαση πίστωσης μεταξύ 

του παρόχου και του πελάτη προσδιορίζει αν θα χρεώνονται τόκοι στον πελάτη για τον δανεισμό 

των χρημάτων. 

Υπερανάληψη Ο πάροχος του λογαριασμού και ο πελάτης συμφωνούν εκ των προτέρων ότι ο πελάτης μπορεί να 

δανείζεται χρήματα όταν δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό του. Η συμφωνία καθορίζει το 

ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί ως δάνειο, και κατά πόσον τέλη και τόκοι θα χρεώνονται 

στον πελάτη. 

Μεταφορά πίστωσης Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει εντολής του πελάτη, από τον λογαριασμό 

του πελάτη σε άλλο λογαριασμό. 

Πάγια εντολή Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει εντολής του πελάτη, ενός 

συγκεκριμένου χρηματικού ποσού από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό. 

Άμεση χρέωση Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να δώσει εντολή στον πάροχο του 

λογαριασμού να μεταφέρει χρήματα από τον λογαριασμό του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. 

Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή 

τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί να 

ποικίλλει. 

Ανάληψη μετρητών Ο πελάτης αναλαμβάνει μετρητά από τον λογαριασμό του. 

SPANIA 

Spansk 

Begrep Definisjon 

Mantenimiento de la 

cuenta 

La entidad gestiona la cuenta para que el cliente pueda operar con ella. 

Emisión y mantenimiento 

de una tarjeta de débito 

La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del cliente. El importe de cada una de las 

operaciones realizadas con la tarjeta se carga directamente y en su totalidad a la cuenta del cliente. 

Emisión y mantenimiento 

de una tarjeta de crédito 

La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del cliente. El importe total 

correspondiente a las operaciones realizadas con la tarjeta durante un periodo de tiempo acordado 

se carga total o parcialmente a la cuenta del cliente en la fecha acordada. En el contrato de crédito 

formalizado entre la entidad y el cliente se determina si se aplican intereses por las cantidades 

dispuestas. 

Descubierto expreso La entidad y el cliente acuerdan por anticipado que este último pueda disponer de fondos cuando no 

quede saldo disponible en su cuenta. En el acuerdo se determina la cantidad máxima de la que 

puede disponerse y si el cliente deberá abonar comisiones e intereses. 

Transferencia Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad transfiere fondos desde la cuenta del cliente a otra 

cuenta. 

Orden permanente Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad realiza periódicamente transferencias de un importe 

determinado desde la cuenta del cliente a otra cuenta. 

Domiciliación bancaria El cliente permite a un tercero (beneficiario) ordenar a la entidad que transfiera fondos desde la 

cuenta del cliente a la del beneficiario, la entidad transfiere los fondos al beneficiario en la fecha o 

fechas acordadas entre el cliente y el beneficiario. El importe de dichos adeudos puede variar. 

Retirada de efectivo El cliente retira efectivo de su cuenta. 
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Fransk 

Begrep Definisjon 

Tenue de compte L'établissement tient le compte du client 

Fourniture d'une carte de 

débit 

L'établissement fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque 

opération effectuée à l'aide de cette carte est débité directement et intégralement sur le compte du 

client. 

Fourniture d'une carte de 

crédit 

L'établissement fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant 

total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue 

est débité intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. 

Un contrat de crédit entre l'établissement et le client détermine si des intérêts seront facturés au 

client au titre du montant emprunté. 

Découvert L'établissement et le client conviennent à l'avance que le client peut emprunter de l'argent lorsqu'il 

n'y a plus d'argent sur le compte. Le contrat définit le montant maximum susceptible d'être 

emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client. 

Virement L'établissement qui tient le compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du 

client vers un autre compte. 

Virement permanent L'établissement qui tient le compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un 

montant fixe, du compte du client vers un autre compte. 

Prélèvement Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction à l'établissement qui tient le compte 

de ce client de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Cet 

établissement vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues 

entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier. 

Retrait d'espèces Le client retire des espèces à partir de son compte. 

KROATIA 

Kroatisk 

Begrep Definisjon 

Vođenje računa Pružatelj računa upravlja računom kako bi ga potrošač mogao koristiti. 

Izdavanje debitne kartice Pružatelj računa izdaje platnu karticu koja je povezana s računom potrošača. Iznos svake 

pojedinačne transakcije izvršene putem kartice u cijelosti se skida izravno s računa potrošača. 

Izdavanje kreditne kartice Pružatelj računa izdaje platnu karticu koja je povezana s računom za plaćanje potrošača. Ukupan 

iznos transakcija izvršenih putem kartice u ugovorenom razdoblju skida se u cijelosti ili djelomično 

s računa za plaćanje potrošača na ugovoreni datum. Ugovorom o kreditu sklopljenim između 

pružatelja i potrošača utvrđuje se hoće li se potrošaču obračunati kamate na pozajmljeni iznos. 

Prekoračenje Pružatelj računa i potrošač unaprijed ugovaraju da potrošač smije pozajmiti novac kada na računu 

više nema novčanih sredstava. Tim se ugovorom utvrđuje maksimalni iznos koji se može pozajmiti 

te hoće li se potrošaču obračunati naknade i kamate. 

Kreditni transfer Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača prenosi novčana sredstva s računa potrošača na 

drugi račun. 

Trajni nalog Pružatelj računa u skladu s instrukcijom potrošača izvršava redovite prijenose fiksnih iznosa 

novčanih sredstava s računa potrošača na drugi račun. 
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Izravno terećenje Potrošač dozvoljava drugoj osobi (primatelju plaćanja) da pružatelju računa naloži prijenos 

sredstava s računa potrošača na račun primatelja plaćanja. Pružatelj računa potom prenosi novac 

primatelju plaćanja na datum ili datume koji/koje su potrošač i primatelj plaćanja međusobno 

ugovorili. Iznos se može mijenjati. 

Podizanje gotovog novca Potrošač podiže gotov novac sa svog računa. 

ITALIA 

Italiensk 

Begrep Definisjon 

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente. 

Rilascio di una carta di 

debito 

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del 

cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per 

intero sul conto del cliente. 

Rilascio di una carta di 

credito 

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del 

cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di 

tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il 

cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di 

credito tra la banca/intermediario e il cliente. 

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una 

somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della 

somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi. 

Bonifico Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un 

altro conto, secondo le istruzioni del cliente. 

Ordine permanente di 

bonifico 

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, 

eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente. 

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/ 

intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del 

beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date 

convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare. 

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto. 

KYPROS 

Gresk 

Begrep Definisjon 

Τήρηση του λογαριασμού Ο πάροχος του λογαριασμού διαχειρίζεται τον λογαριασμό που χρησιμοποιεί ο πελάτης. 

Παροχή χρεωστικής 

κάρτας 

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό του 

πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που γίνεται με την κάρτα αυτή λαμβάνεται απευθείας και εξ 

ολοκλήρου από τον λογαριασμό του πελάτη. 

Παροχή πιστωτικής 

κάρτας 

Ο πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό 

πληρωμών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με την κάρτα 

αυτή κατά τη διάρκεια συμφωνηθείσας περιόδου λαμβάνεται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει από 

τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη σε συμφωνημένη ημερομηνία. Η σύμβαση πίστωσης 

μεταξύ του παρόχου και του πελάτη προσδιορίζει αν ο πελάτης θα επιβαρύνεται από τόκους για τον 

δανεισμό χρημάτων. 
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Υπερανάληψη Ο πάροχος του λογαριασμού και ο πελάτης συμφωνούν εκ των προτέρων ότι ο πελάτης μπορεί να 

δανείζεται χρήματα όταν δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό του. Η συμφωνία καθορίζει το 

μέγιστο ποσό δανεισμού χρημάτων, και κατά πόσον τα τέλη και οι τόκοι θα χρεώνονται στον 

πελάτη. 

Μεταφορά πίστωσης Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει των εντολών του πελάτη, από τον 

λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό. 

Πάγια εντολή Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει των εντολών του πελάτη, 

ενός συγκεκριμένου ποσού χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό. 

Άμεση χρέωση Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να αναθέσει στον πάροχο του λογαριασμού 

τη μεταβίβαση χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος 

του λογαριασμού μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις 

ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί να 

κυμαίνεται. 

Ανάληψη μετρητών Ο πελάτης προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό του. 

LATVIA 

Latvisk 

Begrep Definisjon 

Konta uzturēšana Konta nodrošinātājs sniedz klientam iespēju izmantot kontu. 

Debetkartes nodrošināšana Konta nodrošinātājs nodrošina maksājumu karti, kas piesaistīta klienta kontam. Katra ar karti veiktā 

darījuma summa tiek tieši un pilnā apjomā ņemta no klienta konta. 

Kredītkartes 

nodrošināšana 

Konta nodrošinātājs nodrošina maksājumu karti, kas piesaistīta klienta maksājumu kontam. Nolīgtā 

laikposmā ar karti veikto darījumu kopsumma nolīgtā datumā tiek pilnā apjomā vai daļēji ņemta no 

klienta maksājumu konta. Konta nodrošinātāja un klienta kredītlīgumā nosaka, vai par naudas 

aizņemšanos klientam tiks piemērota procentu likme. 

Pārsnieguma kredīts Konta nodrošinātājs un klients laikus vienojas, ka klients var aizņemties naudu gadījumos, kad viņa 

kontā nav naudas līdzekļu. Līgumā noteikta maksimālā summa, ko var aizņemties, un tas, vai 

klientam par to tiks piemērota maksa un procentu likme. 

Pārskaitījums Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma pārskaita naudu no klienta konta uz citu kontu. 

Regulārais maksājums Konta nodrošinātājs pēc klienta pieprasījuma veic regulārus noteiktas naudas summas 

pārskaitījumus no klienta konta uz citu kontu. 

Tiešais debets Klients pilnvaro citu personu (saņēmēju) pieprasīt konta nodrošinātājam pārskaitīt naudu no klienta 

konta šim saņēmējam. Konta nodrošinātājs pārskaita naudu saņēmējam klienta un saņēmēja 

nolīgtajā datumā vai datumos. Naudas summas var būt dažādas. 

Skaidrās naudas 

izņemšana 

Klients izņem skaidro naudu no klienta konta. 

LITAUEN 

Litauisk 

Begrep Definisjon 

Sąskaitos tvarkymas Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą sąskaitą. 

Debeto kortelės išdavimas Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto 

mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos. 
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Kredito kortelės išdavimas Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą 

laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą 

dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už pasiskolintą 

sumą mokės palūkanas. 

Sąskaitos kreditavimas Sąskaitos teikėjas ir klientas iš anksto susitaria, kad klientas gali pasiskolinti pinigų, kai jo 

sąskaitoje nebėra lėšų. Susitarime nustatoma maksimali suma, kurią klientas gali pasiskolinti, ir ar 

bus taikomi mokesčiai ir palūkanos. 

Kredito pervedimas Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. 

Periodinis nurodymas Sąskaitos teikėjas kliento nurodymu reguliariai perveda tam tikrą pinigų sumą iš kliento sąskaitos į 

kitą sąskaitą. 

Tiesioginis debetas Klientas suteikia kitam asmeniui (gavėjui) teisę nurodyti sąskaitos teikėjui pervesti pinigus iš 

kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Sąskaitos teikėjas perveda pinigus gavėjui kliento ir gavėjo 

susitartą dieną arba susitartomis dienomis. Suma gali kisti. 

Grynųjų pinigų išėmimas Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos. 

LUXEMBOURG 

Fransk 

Begrep Definisjon 

Tenue de compte Le prestataire de compte gère le compte utilisé par le client. 

Fourniture d'une carte de 

débit 

Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de 

chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement sur le 

compte du client. 

Fourniture d'une carte de 

crédit 

Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le 

montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période 

convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date 

convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire de compte et le client détermine si des intérêts 

seront facturés au client au titre du montant emprunté. 

Découvert Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut emprunter de l'argent 

lorsqu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Le contrat définit le montant maximum susceptible d'être 

emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client. 

Virement Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client 

vers un autre compte. 

Ordre permanent Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant 

fixe, du compte du client vers un autre compte. 

Domiciliation Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de virer une 

somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte vire ensuite 

le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le 

bénéficiaire. Le montant concerné peut varier. 

Retrait d'espèces Le client retire des espèces de son compte. 

Tysk 

Begrep Definisjon 

Kontoführung Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird. 
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Ausgabe einer Debitkarte Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. 

Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Zahlungskarte wird direkt und in voller 

Höhe von dem Konto des Kunden abgebucht. 

Ausgabe einer Kreditkarte Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. 

Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Zahlungskarte innerhalb eines 

vereinbarten Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise von dem 

Konto des Kunden abgebucht. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem 

Kunden wird festgelegt, ob dem Kunden für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen berechnet 

werden. 

Eingeräumte 

Kontoüberziehung 

Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten 

kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist. In der Vereinbarung wird 

festgelegt, bis zu welcher Höhe das Konto in diesem Fall maximal noch belastet werden kann und 

ob dem Kunden Entgelte und Zinsen berechnet werden. 

Überweisung Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des 

Kunden auf ein anderes Konto durch. 

Dauerauftrag Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom 

Konto des Kunden auf ein anderes Konto. 

Lastschrift Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom 

Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu übertragen. Der Kontoanbieter überträgt dann 

zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem Konto 

des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein. 

Bargeldauszahlung Der Kunde hebt Bargeld von seinem Konto ab. 

UNGARN 

Ungarsk 

Begrep Definisjon 

Számlavezetés A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat céljából. 

Betéti kártya szolgáltatás A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti 

kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével közvetlenül és teljes egészében 

megterhelésre kerül az ügyfél számlája. 

Hitelkártya szolgáltatás A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre.  

A hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott valamennyi fizetési művelet 

összegével a megállapodás szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében megterhelésre 

kerül az ügyfél számlája. A számlavezető és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg 

azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e kamatot. 

Folyószámlahitel A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, 

amennyiben nem áll rendelkezésére pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön maximális 

összegét, valamint azt, hogy díjat és kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére. 

Átutalás A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára. 

Rendszeres átutalás A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél 

számlájáról egy másik számlára. 
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Beszedés Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), hogy az ügyfél számlavezetőjének 

utasítást adjon arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére pénzt juttasson el.  

A számlavezető az ügyfél és a kedvezményezett által megállapodott napon vagy napokon teljesíti a 

kedvezményezett részére a fizetési műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú lehet. 

Készpénzfelvétel Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról. 

MALTA 

Engelsk 

Begrep Definisjon 

Maintaining the account The account provider operates the account for use by the customer. 

Providing a debit card The account provider provides a payment card linked to the customer's account. The amount of 

each transaction made using the card is taken directly and in full from the customer's account. 

Providing a credit card The account provider provides a payment card linked to the customer's payment account. The total 

amount of the transactions made using the card during an agreed period is taken either in full or in 

part from the customer's payment account on an agreed date. A credit agreement between the 

provider and the customer determines whether interest will be charged to the customer for the 

borrowing. 

Arranged overdraft The account provider and the customer agree in advance that the customer may borrow money 

when there is no money left in the account. The agreement determines a maximum amount that can 

be borrowed, and whether fees and interest will be charged to the customer. 

Sending money The account provider transfers money, on the instruction of the customer, from the customer's 

account to another account. 

Standing order The account provider makes regular transfers, on the instruction of the customer, of a fixed amount 

of money from the customer's account to another account. 

Direct debit The customer permits someone else (recipient) to instruct the account provider to transfer money 

from the customer's account to that recipient. The account provider then transfers money to the 

recipient on a date or dates agreed by the customer and the recipient. The amount may vary. 

Cash withdrawal The customer takes cash out of the customer's account. 

Maltesisk 

Begrep Definisjon 

Iżżomm il-kont Il-fornitur tal-kont jopera l-kont għall-użu mill-konsumatur. 

Il-forniment ta' karta ta' 

debitu 

Il-fornitur tal-kont iforni karta ta' pagament marbuta mal-kont tal-klijent. L-ammont ta' kull 

tranżazzjoni bl-użu tal-karta jittieħed direttament u b'mod sħiħ mill-kont tal-konsumatur. 

Il-forniment ta' karta ta' 

kreditu 

Il-fornitur tal-kont iforni karta ta' pagament marbuta mal-kont tal-pagamenti tal-klijent. L-ammont 

totali tat-tranżazzjonijiet permezz tal-karta matul perjodu maqbul jittieħed jew b'mod sħiħ jew 

parzjali mill-kont tal-pagamenti tal-klijent f'data maqbula. Ftehim ta' kreditu bejn il-fornitur  

u l-konsumatur li jiddetermina jekk hux se jkun hemm imgħax meta l-konsumatur jissellef. 
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Overdraft Il-fornitur tal-kont u l-konsumatur jaqblu minn qabel li l-konsumatur jista' jissellef il-flus meta 

m'hemmx aktar flus fil-kont. Il-ftehim jiddetermina ammont massimu li jista' jiġi missellef, u jekk 

it-tariffi u l-imgħax hux se jiġu ċċarġjati lill-konsumatur. 

Trasferiment ta' kreditu Il-fornitur tal-kont jittrasferixxi l-flus, wara struzzjoni mill-konsumatur, mill-kont tal-konsumatur 

għal kont ieħor. 

Ordnijiet permanenti Il-fornitur tal-kont jagħmel trasferimenti regolari, wara struzzjoni mill-konsumatur, ta' ammont fiss 

ta' flus mill-kont tal-konsumatur għal kont ieħor. 

Debit dirett Il-konsumatur jippermetti li ħaddieħor (riċevitur) jagħti struzzjonijiet lill-fornitur tal-kont biex 

jittrasferixxi l-flus mill-kont tal-konsumatur għal dak ir-riċevitur. Il-fornitur tal-kont imbagħad 

jittrasferixxi l-flus lir-riċevitur f'data jew dati li jkunu maqbula mill-konsumatur u r-riċevitur.  

L-ammont jista' jvarja. 

Ġbid ta' flus Il-konsumatur jieħu l-flus mill-kont tal-konsumatur. 

NEDERLAND 

Nederlandsk 

Begrep Definisjon 

Aanhouden van de 

betaalrekening 

De aanbieder van de rekening beheert de rekening voor de klant. 

Aanbieden van een 

betaalpas 

De aanbieder van de rekening verschaft een betaalpas die gekoppeld is aan de rekening van de 

klant. Het bedrag van elke transactie die met de betaalpas wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en 

volledig afgeschreven van de rekening van de klant. 

Aanbieden van een credit 

card 

De aanbieder van de rekening verschaft een credit card die gekoppeld is aan de rekening van de 

klant. Die credit card mag de klant gedurende een overeengekomen periode gebruiken. Bij het 

gebruik van de credit card wordt het totaalbedrag van de uitgevoerde transacties ofwel volledig 

ofwel gedeeltelijk op een overeengekomen datum afgeschreven van de betaalrekening van de klant. 

In een eventuele kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant wordt bepaald of de klant 

rente in rekening wordt gebracht voor het opnemen van krediet. 

Rood staan De aanbieder van de rekening en de klant komen vooraf overeen dat aan de klant meer geld ter 

beschikking kan worden gesteld dan het beschikbare tegoed op de betaalrekening van de klant. In 

deze overeenkomst wordt ook het maximumbedrag bepaald dat ter beschikking kan worden gesteld, 

en of de klant vergoedingen en rente in rekening wordt gebracht. 

Overboeking De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van de klant geld over van de rekening van de 

klant naar een andere rekening. 

Periodieke overboeking De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van de klant regelmatig een vast geldbedrag over 

van de rekening van de klant naar een andere rekening. 

Incasso De klant machtigt iemand anders (de ontvanger) om de aanbieder van de rekening te instrueren om 

geld over te schrijven van de rekening van de klant naar die van de ontvanger. De aanbieder van de 

rekening schrijft vervolgens geld over aan de ontvanger op een door de klant en de ontvanger 

overeengekomen datum of data. Het bedrag kan variëren. 

Opname van contant geld De klant neemt contant geld op van zijn of haar eigen rekening. 
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Tysk 

Begrep Definisjon 

Kontoführung Der Kontoanbieter führt das Konto, das durch den Kunden genutzt wird. 

Bereitstellung einer 

Debitkarte 

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. 

Der Betrag jeder Transaktion durch die Verwendung der Karte wird direkt und in voller Höhe dem 

Konto des Kunden belastet. 

Bereitstellung einer 

Kreditkarte 

Der Kontoanbieter stellt eine Zahlungskarte bereit, die mit dem Konto des Kunden verbunden ist. 

Der Gesamtbetrag der Transaktionen durch die Verwendung der Karte innerhalb eines vereinbarten 

Zeitraums wird zu einem bestimmten Termin in voller Höhe oder teilweise dem Zahlungskonto des 

Kunden belastet. In einer Kreditvereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Kunden wird 

festgelegt, ob der Kunde für die Kreditnahme mit Zinsen belastet wird. 

Eingeräumte 

Kontoüberziehung 

Der Kontoanbieter und der Kunde vereinbaren im Voraus, dass der Kunde sein Konto belasten 

kann, auch wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist. In der Vereinbarung wird festgelegt, in 

welcher Höhe maximal das Konto in diesem Fall noch belastet werden kann und ob dem Kunden 

Gebühren und Zinsen berechnet werden. 

Überweisung Der Kontoanbieter führt auf Anweisung des Kunden Geldüberweisungen von dem Konto des 

Kunden auf ein anderes Konto durch. 

Dauerauftrag Der Kontoanbieter überweist auf Anweisung des Kunden regelmäßig einen festen Geldbetrag vom 

Konto des Kunden auf ein anderes Konto. 

Lastschrift Der Kunde ermächtigt eine andere Person (Empfänger) den Kontoanbieter anzuweisen, Geld vom 

Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers zu überweisen. Der Kontoanbieter überweist 

dann zu einem oder mehreren von Kunde und Empfänger vereinbarten Termin(en) Geld von dem 

Konto des Kunden auf das Konto des Empfängers. Der Betrag kann unterschiedlich hoch sein. 

Bargeldbehebung Der Kunde behebt Bargeld von seinem Konto. 

POLEN 

Polsk 

Begrep Definisjon 

Prowadzenie rachunku Uprawniony podmiot prowadzi rachunek płatniczy do użytkowania przez klienta. 

Użytkowanie karty 

debetowej 

Uprawniony podmiot wydaje kartę płatniczą umożliwiającą wykonywanie transakcji płatniczych,  

z wyjątkiem transakcji w ciężar środków udostępnionych z tytułu kredytu, powiązaną z rachunkiem 

klienta. Kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty debetowej jest pobierana w całości 

bezpośrednio z rachunku klienta. 

Użytkowanie karty 

kredytowej 

Uprawniony podmiot wydaje kartę płatniczą powiązaną z rachunkiem płatniczym klienta, 

umożliwiającą wykonywanie transakcji płatniczych w ciężar środków udostępnionych z tytułu 

kredytu. Pełna kwota transakcji dokonanych przy użyciu karty kredytowej w uzgodnionym okresie 

jest pobierana w całości lub w części z rachunku płatniczego klienta w określonym dniu. Umowa  

o kredyt zawarta między podmiotem a klientem określa, czy od klienta zostaną pobrane odsetki za 

kredyt. 

Kredyt w rachunku 

bieżącym 

Podmiot prowadzący rachunek i klient umawiają się z góry, że klient może zaciągać kredyt w 

ramach rachunku. Umowa określa maksymalną kwotę kredytu w rachunku, oraz wysokość 

ewentualnych opłat i odsetek pobieranych od klienta. 

Polecenie przelewu Na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek przelewa środki z rachunku klienta na inny 

rachunek. 
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Zlecenie stałe Na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek regularnie przelewa środki w określonej 

wysokości z rachunku klienta na inny rachunek. 

Polecenie zapłaty Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela przelania określonej kwoty  

z rachunku bankowego dłużnika na rachunek bankowy wierzyciela. 

Wypłata gotówki Posiadacz rachunku pobiera gotówkę ze swojego rachunku. 

PORTUGAL 

Portugisisk 

Begrep Definisjon 

Manutenção de conta O prestador de serviços de pagamento gere a conta para utilização pelo cliente. 

Disponibilização de um 

cartão de débito 

O prestador de serviços de pagamento disponibiliza um cartão de pagamento associado à conta do 

cliente. O montante de cada transação efetuada com o cartão é debitado imediata e integralmente na 

conta do cliente. 

Disponibilização de um 

cartão de crédito 

O prestador de serviços de pagamento disponibiliza um cartão de pagamento associado à conta do 

cliente. O montante total das transações efetuadas com o cartão durante um período acordado  

é debitado integral ou parcialmente na conta de pagamento do cliente numa data acordada.  

O contrato de crédito entre o prestador de serviços de pagamento e o cliente determina se são 

cobrados juros ao cliente pelo dinheiro emprestado. 

Descoberto O prestador de serviços de pagamento e o cliente acordam previamente que o cliente pode dispor de 

fundos que excedam o saldo da sua conta. O contrato de crédito determina um montante máximo 

que pode ser emprestado, e se são cobrados comissões e juros ao cliente. 

Transferência a crédito O prestador de serviços de pagamento transfere, por ordem do cliente, fundos da conta do cliente 

para outra conta. 

Ordem permanente O prestador de serviços de pagamento efetua, por ordem do cliente, transferências regulares de um 

montante fixo de dinheiro da conta do cliente para outra conta. 

Débito direto O cliente autoriza que outra pessoa (o beneficiário) ordene ao prestador de serviços de pagamento 

que transfira dinheiro da conta do cliente para esse beneficiário. O prestador de serviços de 

pagamento transfere, de seguida, os fundos para o beneficiário em data ou datas acordada(s) entre  

o cliente e o beneficiário. O montante pode variar. 

Levantamento de 

numerário 

O cliente retira numerário da sua conta. 

ROMANIA 

Rumensk 

Begrep Definisjon 

Administrarea contului Furnizorul contului administrează contul în scopul utilizării de către client. 

Furnizarea unui card de 

debit 

Furnizorul contului furnizează un card de plată asociat contului clientului. Suma fiecărei tranzacții 

efectuate prin card este luată total sau parțial din contul clientului. 

Furnizarea unui card de 

credit 

Furnizorul contului furnizează un card de plată conectat la contul de plăți al clientului. Suma totală 

a tranzacțiilor efectuate prin card într-o perioadă convenită este luată total sau parțial din contul de 

plăți al clientului la o dată convenită. Un contract de credit între furnizor și client stabilește dacă 

clientul trebuie să plătească dobândă pentru împrumut. 
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Descoperitul de cont Furnizorul contului și clientul convin în prealabil că clientul poate împrumuta bani atunci când nu 

mai există bani pe cont. Acordul stabilește suma maximă care poate fi împrumutată și dacă există 

taxe și dobânzi care trebuie achitate de client. 

Transfer credit Furnizorul contului transferă bani, în baza unei instrucțiuni date de client, din contul clientului în alt 

cont. 

Ordine de plată 

programată 

Furnizorul contului efectuează transferuri regulate, în baza unei instrucțiuni date de client, a unei 

sume fixe de bani din contul clientului în alt cont. 

Debitare directă Clientul autorizează o altă persoană (destinatarul) să dea o instrucțiune furnizorului contului să 

transfere bani din contul clientului către acel destinatar. Furnizorul contului transferă apoi 

destinatarului banii la o dată sau la date convenite de client și de destinatar. Suma respectivă poate 

varia. 

Retrageri de numerar Clientul retrage numerar din contul clientului. 

SLOVENIA 

Slovensk 

Begrep Definisjon 

Vodenje računa Ponudnik računa upravlja račun, da ga stranka lahko koristi. 

Izdaja debetne kartice Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano z računom stranke. Znesek vsake transakcije, 

izvedene s kartico, se trga neposredno in v celoti s strankinega računa. 

Izdaja kreditne kartice Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano s plačilnim računom stranke. Celoten znesek 

transakcij, izvedenih z uporabo kartice v dogovorjenem obdobju, se na dogovorjeni datum deloma 

ali v celoti trga s strankinega plačilnega računa. Kreditna pogodba, sklenjena med ponudnikom in 

stranko, določa, ali se stranki za izposojo denarja zaračunajo obresti. 

Prekoračitev Ponudnik računa in stranka se vnaprej dogovorita, da si lahko stranka izposodi denar, če na njenem 

računu ni več sredstev. Pogodba določa največji znesek, ki si ga stranka lahko izposodi, in ali se ji 

zato zaračunajo nadomestila in obresti. 

Kreditno plačilo Ponudnik računa po navodilih stranke nakaže denar z računa stranke na drug račun. 

Trajni nalog Ponudnik računa po navodilih stranke redno nakazuje fiksen znesek z računa stranke na drug račun. 

Direktna obremenitev Stranka dovoli drugi osebi (prejemniku), da ponudniku računa naroči prenos denarnih sredstev  

z računa stranke na račun druge osebe (prejemnika). Ponudnik računa nato nakaže denar 

prejemniku na datum ali datume, dogovorjene med stranko in prejemnikom. Zneski se lahko 

spreminjajo. 

Dvig gotovine Stranka lahko s svojega računa dvigne gotovino. 

Italiensk 

Begrep Definisjon 

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente. 

Rilascio di una carta di 

debito 

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del 

cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per 

intero sul conto del cliente. 
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Rilascio di una carta di 

credito 

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del 

cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di 

tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il 

cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di 

credito tra la banca/intermediario e il cliente. 

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una 

somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della 

somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi. 

Bonifico Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un 

altro conto, secondo le istruzioni del cliente. 

Ordine permanente di 

bonifico 

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, 

eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente. 

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/ 

intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del 

beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date 

convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare. 

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto. 

Ungarsk 

Begrep Definisjon 

Számlavezetés A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat céljából. 

Betéti kártya szolgáltatás A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti 

kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével közvetlenül és teljes egészében 

megterhelésre kerül az ügyfél számlája. 

Hitelkártya szolgáltatás A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre.  

A hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott valamennyi fizetési művelet 

összegével a megállapodás szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében megterhelésre 

kerül az ügyfél számlája. A számlavezető és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg 

azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e kamatot. 

Folyószámlahitel A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, 

amennyiben nem áll rendelkezésére pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön maximális 

összegét, valamint azt, hogy díjat és kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére. 

Átutalás A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára. 

Rendszeres átutalás A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél 

számlájáról egy másik számlára. 

Beszedés Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), hogy az ügyfél számlavezetőjének 

utasítást adjon arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére pénzt juttasson el.  

A számlavezető az ügyfél és a kedvezményezett által megállapodott napon vagy napokon teljesíti  

a kedvezményezett részére a fizetési műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú 

lehet. 

Készpénzfelvétel Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról. 
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SLOVAKIA 

Slovakisk 

Begrep Definisjon 

Vedenie účtu Poskytovateľ účtu vedie účet, ktorý je určený na použitie zákazníkom. 

Poskytnutie debetnej karty Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú kartu spojenú s jeho účtom. Suma každej 

transakcie vykonanej pomocou tejto karty sa odpočíta priamo a v plnej výške z účtu zákazníka. 

Poskytnutie kreditnej 

karty 

Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú kartu spojenú s jeho platobným účtom. Celková 

suma transakcií vykonaných pomocou tejto karty počas dohodnutého časového obdobia sa  

k dohodnutému dátumu odpočíta buď v plnej výške alebo čiastočne z platobného účtu zákazníka. 

Úverovou zmluvou medzi poskytovateľom a zákazníkom sa stanovuje, či sa zákazníkovi účtuje 

úrok za pôžičku. 

Prečerpanie Poskytovateľ účtu a zákazník sa vopred dohodnú, že v prípade, že zákazník na účte nemá žiadne 

finančné prostriedky, môže si ich požičať. V dohode sa stanovuje maximálna suma, ktorú si môže 

požičať, ako aj to, či mu budú účtované poplatky a úrok. 

Úhrady Poskytovateľ účtu prevedie finančné prostriedky podľa pokynov zákazníka z jeho účtu na iný účet. 

Trvalý príkaz Poskytovateľ účtu pravidelne vykonáva prevody pevne stanovenej sumy finančných prostriedkov 

podľa pokynov zákazníka z jeho účtu na iný účet. 

Inkaso Zákazník umožní inej osobe (príjemcovi), aby poskytovateľovi účtu prikázala previezť finančné 

prostriedky z účtu zákazníka na účet príjemcu. Poskytovateľ účtu následne prevedie finančné 

prostriedky príjemcovi k dátumu alebo dátumom dohodnutým medzi zákazníkom a príjemcom. 

Suma finančných prostriedkov sa môže meniť. 

Výbery hotovosti Zákazník vyberie hotovosť zo svojho účtu. 

FINLAND 

Finsk 

Begrep Definisjon 

Tilin ylläpito Tilin tarjoaja ylläpitää asiakkaan tiliä. 

Debit-kortin tarjoaminen Tilin tarjoaja myöntää debit-kortin, joka on liitetty asiakkaan tiliin. Kunkin korttia käyttäen tehdyn 

maksutapahtuman määrä veloitetaan heti ja täysimääräisenä asiakkaan tililtä. 

Luottokortin tarjoaminen Tilin tarjoaja myöntää luottokortin, joka on liitetty asiakkaan tiliin. Korttia käyttäen tehtyjen, 

sovitun ajan kuluessa kertyneiden maksutapahtumien yhteismäärä veloitetaan joko kokonaan tai 

osittain asiakkaan tililtä sovittuna päivänä. Tilin tarjoajan ja asiakkaan välinen luottosopimus 

määrittää, peritäänkö asiakkaalta korkoa kyseisen luoton käyttämisestä.. 

Tilinylitys Tilin tarjoaja ja asiakas sopivat etukäteen siitä, että asiakas voi lainata rahaa, kun tilillä ei ole enää 

rahaa käytettävissä. Sopimuksessa määrätään lainattavissa olevan rahan enimmäismäärä ja se, 

peritäänkö asiakkaalta siitä maksuja ja korkoja. 

Tilisiirto Tilin tarjoaja siirtää asiakkaan ohjeiden mukaan rahaa asiakkaan tililtä toiselle tilille. 

Toistuva maksu Tilin tarjoaja siirtää asiakkaan ohjeiden mukaan säännöllisesti tietyn rahamäärän asiakkaan tililtä 

toiselle tilille. 

Suoraveloitus Asiakas sallii jonkun toisen (maksunsaajan) antaa tilin tarjoajalle ohjeet siirtää rahaa asiakkaan 

tililtä maksunsaajalle. Tilin tarjoaja siirtää sitten rahaa maksunsaajalle asiakkaan ja maksunsaajan 

sopimana päivänä tai sopimina päivinä. Rahamäärä saattaa vaihdella. 

Käteisnosto Asiakas nostaa käteistä rahaa tililtään 
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Svensk 

Begrep Definisjon 

Tillhandahållande av 

konto 

Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten. 

Tillhandahållande av 

debetkort 

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje 

enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens 

konto. 

Tillhandahållande av 

kreditkort 

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens betalkonto. Hela beloppet för 

de transaktioner som gjorts med hjälp av kortet under en överenskommen tidsperiod debiteras 

kontot i sin helhet eller uppdelat vid ett överenskommet datum. Ett kreditavtal mellan kontohållaren 

och konsumenten fastställer om ränta tas ut av konsumenten för lånet. 

Övertrasseringsrätt Kontohållaren och konsumenten avtalar i förväg om att konsumenten får låna pengar när det inte 

finns några pengar kvar på kontot. Avtalet fastställer ett maxbelopp som kan lånas och om 

konsumenten ska betala avgifter och ränta. 

Girering På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat 

konto. 

Stående överföring På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från 

konsumentens konto till ett annat konto. 

Direktdebitering Konsumenten tillåter någon annan (betalningsmottagaren) att ge uppdrag till kontohållaren om att 

överföra pengar från konsumentens konto till betalningsmottagaren. Kontohållaren överför sedan 

pengar till betalningsmottagaren på det datum eller de datum som konsumenten och betalnings-

mottagaren avtalat. Beloppet kan variera. 

Kontantuttag Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto. 

SVERIGE 

Svensk 

Begrep Definisjon 

Tillhandahållande av 

konto 

Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten. 

Tillhandahållande av 

debetkort 

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje 

enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens 

konto. 

Tillhandahållande av 

kreditkort 

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens betalkonto. Hela beloppet för 

de transaktioner som gjorts med hjälp av kortet under en överenskommen tidsperiod debiteras 

kontot i sin helhet. Betalning sker i sin helhet eller uppdelat av konsumenten vid ett överenskommet 

datum. Ett kreditavtal mellan kontohållaren och konsumenten fastställer om ränta tas ut av 

konsumenten för lånet. 

Kontokredit Kontohållaren och konsumenten avtalar i förväg om att konsumenten får låna pengar när det inte 

finns några pengar kvar på kontot. Avtalet fastställer ett maxbelopp som kan lånas och om 

konsumenten ska betala avgifter och ränta. 

Betalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat 

konto. 

Stående överföring På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från 

konsumentens konto till ett annat konto. 
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Begrep Definisjon 

Autogiro Konsumenten tillåter någon annan (betalningsmottagaren) att ge uppdrag till kontohållaren om att 

överföra pengar från konsumentens konto till betalningsmottagaren. Kontohållaren överför sedan 

pengar till betalningsmottagaren på det datum eller de datum som konsumenten och betalnings-

mottagaren avtalat. Beloppet kan variera. 

Kontantuttag Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto. 

DET FORENTE KONGERIKE 

Engelsk 

Begrep Definisjon 

Maintaining the account The account provider operates the account for use by the customer. 

Providing a debit card The account provider provides a payment card linked to the customer's account. The amount of 

each transaction made using the card is taken directly and in full from the customer's account. 

Providing a credit card The account provider provides a payment card linked to the customer's payment account. The total 

amount of the transactions made using the card during an agreed period is taken either in full or in 

part from the customer's payment account on an agreed date. A credit agreement between the 

provider and the customer determines whether interest will be charged to the customer for the 

borrowing. 

Arranged overdraft The account provider and the customer agree in advance that the customer may borrow money 

when there is no money left in the account. The agreement determines a maximum amount that can 

be borrowed, and whether fees and interest will be charged to the customer. 

Sending money The account provider transfers money, on the instruction of the customer, from the customer's 

account to another account. 

Standing order The account provider makes regular transfers, on the instruction of the customer, of a fixed amount 

of money from the customer's account to another account. 

Direct debit The customer permits someone else (recipient) to instruct the account provider to transfer money 

from the customer's account to that recipient. The account provider then transfers money to the 

recipient on a date or dates agreed by the customer and the recipient. The amount may vary. 

Cash withdrawal The customer takes cash out of the customer's account. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/33 

av 28. september 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for 

gebyroppgaven og dens felles symbol i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarheten av gebyrer 

forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og tilgang til betalingskontoer med grunnleggende funksjoner(1), 

særlig artikkel 5 nr. 4 andre leddet, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2014/92/EU skal medlemsstatene sikre at betalingstjenesteyterne minst én gang i året vederlagsfritt 

gir forbrukerne en oversikt over alle påløpte gebyrer, samt, der det er relevant, opplysninger om rentesatsene for 

betalingskontotjenester. Betalingstjenesteyterne er pålagt å bruke de standardiserte begrepene som er fastsatt i den 

endelige listen over de mest representative betalingskontotjenestene. De endelige listene skal offentliggjøres av 

medlemsstatene, som skal anvende den standardiserte EU-terminologien fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2018/32(2). 

2) For å sikre at gebyroppgaven oppfyller målene i direktiv 2014/92/EU og samtidig gir forbrukeren alle relevante 

opplysninger på en måte som gjør det lettere å foreta sammenligninger og øker åpenheten, bør betalingstjenesteytere 

anvende en standardisert mal for gebyroppgaven. 

3) Når det gjelder presentasjonen av pakker av betalingskontotjenester, må det tas hensyn til at betalingstjenesteyterne 

tilbyr ulike typer pakker. En del pakker inngår i et samlegebyr, for eksempel for å ha eller bruke en konto, mens andre 

pakker belastes separat fra samlegebyret, og noen pakker omfatter et visst antall tjenester. For å gjøre det lettere for 

forbrukeren å forstå hva de ulike typene pakker inneholder og gebyrene for dem, bør gebyroppgaven inneholde en 

særskilt liste over pakkene. Særlig bør pakker som belastes som en del av et samlegebyr, oppføres sammen med dette 

gebyret. 

4) Medlemsstatene kan kreve at nøkkelindikatorer, for eksempel en samlet kostnadsindikator, skal framlegges sammen 

med gebyroppgaven. Derfor bør malen for gebyroppgaven inneholde en egen tabell til bruk for betalingstjenesteytere 

som omfattes av slike vilkår. 

5) Ettersom det bør være lett for betalingstjenesteyterne å sammenstille gebyroppgaven, bør det også foreligge klare 

anvisninger for hvordan betalingstjenesteyterne skal fylle ut gebyroppgaven. 

6) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet — EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 11.1.2018, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32 av 28. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en standardisert EU-terminologi for de mest representative betalingskontotjenestene (EUT L 6 

av 11.1.2018, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

2022/EØS/83/16 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Mal for gebyroppgaven og dens felles symbol 

1. Betalingstjenesteytere skal bruke malen som fastsatt i vedlegget og fylle den ut som angitt i artikkel 2–18. 

2. Betalingstjenesteytere skal ikke endre malen for gebyroppgaven ved å fylle den ut på en annen måte enn det som er 

fastsatt i denne forordningen. Særlig skal betalingstjenesteytere følge den rekkefølgen av opplysninger, avsnitt og underavsnitt 

som er fastsatt i malen. 

3. Gebyroppgaven skal 

a) presenteres i stående A4-format, 

b) ha overskriften «Gebyroppgave» midtstilt øverst på første side, midt mellom betalingstjenesteyterens logo øverst til venstre 

i dokumentet og det felles symbolet øverst til høyre i dokumentet, 

c) inneholde det felles symbolet, som skal være høyst 2,5 cm × 2,5 cm og vises som angitt i malen fastsatt i vedlegget, 

d) fylles ut med skrifttypen Arial eller lignende og skriftstørrelse 11, unntatt i overskriften «Gebyroppgave», som skal ha 

skriftstørrelse 16 og fet skrift, i avsnittene, som skal ha skriftstørrelse 14 og fet skrift, og i underavsnittene, som skal ha 

skriftstørrelse 12 og fet skrift, med mindre en større skriftstørrelse eller bruk av punktskrift for personer med nedsatt 

synsevne enten kreves i henhold til nasjonal lovgivning eller er avtalt mellom forbrukeren og betalingstjenesteyteren, 

e) gjengis i svart og hvitt, med unntak for betalingstjenesteyterens logo og det felles symbolet, som kan gjengis i farger som 

fastsatt i artikkel 2, 

f) ha avsnitt satt inn i felt med en halvmørk gråfarge med fargekode 166,166,166 etter RGB-fargemodellen og underavsnitt 

satt inn i felt med en lys gråfarge med fargekode 191,191,191 etter RGB-fargemodellen, 

g) ha nummererte sider. 

Artikkel 2 

Felles symbol og betalingstjenesteyterens logo 

1. Dersom det felles symbolet skal gjengis i farger, skal bakgrunnen ha fargemønsteret med RGB-fargekode 0/51/153 

(heksadesimalverdi: 003399) og symbolet ha fargemønsteret med RGB-fargekode 255/204/0 (heksadesimalverdi: FFCC00). 

2. Betalingstjenesteyterens logo skal ha samme størrelse som det felles symbolet. 

3. Logoen kan bare gjengis i farger dersom det felles symbolet også er gjengitt i farger. Dersom det felles symbolet trykkes i 

svart og hvitt, skal det være lett leselig. 

Artikkel 3 

Kontotilbyderens navn og kontaktopplysninger 

1. Betalingstjenesteytere skal erstatte teksten i hakeparentes med kontotilbyderens navn med fet skrift, venstrejustert.  
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2. Betalingstjenesteytere skal erstatte teksten i hakeparentes med sine kontaktopplysninger, for eksempel geografisk adresse, 

telefonnummer, e-postadresse, telefaksnummer, nettsted og kontaktperson/-punkt som kontohaveren kan bruke for framtidig 

korrespondanse. 

Disse kontaktopplysningene skal være venstrejustert. 

Artikkel 4 

Kontohaverens navn og kontaktopplysninger 

1. Betalingstjenesteytere skal erstatte teksten i hakeparentes med kontohaverens navn. 

Navnet skal angis med fet skrift, venstrejustert. 

2. Betalingstjenesteytere skal erstatte teksten i hakeparentes med kontohaverens geografiske adresse. 

Den geografiske adressen skal være venstrejustert og med unntak av første bokstav i hvert ord, skrives med små bokstaver. 

Artikkel 5 

Kontobetegnelse og -identifikasjon 

1. Betalingstjenesteytere skal angi betalingskontoens betegnelse. 

Betegnelsen skal være venstrejustert, med fet skrift og settes inn umiddelbart etter ordet «Kontobetegnelse». 

2. Betalingstjenesteytere skal angi opplysninger som identifiserer betalingskontoen, for eksempel bankidentifikasjonskode 

(BIC), internasjonalt bankkontonummer (IBAN), nasjonalt kontonummer og nasjonal bankkode. 

Disse opplysningene skal være venstrejustert. 

Artikkel 6 

Kalenderperiode 

Betalingstjenesteytere skal i raden «Periode» angi, venstrejustert, hvilken kalenderperiode gebyroppgaven gjelder. 

Artikkel 7 

Dato 

Betalingstjenesteytere skal i raden «Dato» angi, venstrejustert, hvilken kalenderdag gebyroppgaven framlegges. 

Artikkel 8 

Innledning 

Teksten i innledningen i malen skal gjengis som sådan i gebyroppgaven, med linjeavstand 1,15 samt 0 pt før og 10 pt etter 

teksten.  
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Artikkel 9 

Sammendrag av gebyrer og renter 

1. Betalingstjenesteytere skal angi, med fet skrift og høyrejustert, de samlede gebyr- og rentebeløpene som skal føres inn i de 

fire separate tabellene under «Sammendrag av gebyrer og renter». 

2. Dersom det ikke kan beregnes renter for en gitt konto og det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 

2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om dette, skal betalingstjenesteytere angi «ingen rente beregnes» 

med små bokstaver, høyrejustert. 

3. Dersom det kan beregnes renter, men renten for den aktuelle perioden er lik null, skal betalingstjenesteytere, dersom det i 

henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om 

dette, skrive «0» i den tilsvarende tabellen. 

4. Dersom det kreves i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, skal betalingstjenesteytere 

angi den samlede kostnadsindikatoren i en egen tabell der de samlede årlige kostnadene for betalingskontoen oppsummeres. 

Dersom nasjonale bestemmelser ikke krever at betalingstjenesteytere skal angi den samlede kostnadsindikatoren, skal 

betalingstjenesteyterne slette denne tabellen. 

Artikkel 10 

Detaljert oversikt over gebyrer betalt for kontoen 

1. Betalingstjenesteytere skal i tabellen under overskriften «Detaljert oversikt over gebyrer betalt for kontoen» føre opp alle 

gebyrer som er påløpt for alle tjenester i den tilsvarende perioden. 

Gebyrer for å opprette eller bruke kontoen skal føres opp i underavsnittet «Generelle kontotjenester». 

2. Betalingstjenesteytere skal angi tjenestene i underkolonnen «Tjeneste», venstrejustert, med fet skrift og enkel linjeavstand 

og 0 pt før og 0 pt etter hver tjeneste. 

3. Betalingstjenesteytere skal i underkolonnen «Antall ganger tjenesten er brukt» føre opp hvor mange ganger hver av 

tjenestene er blitt brukt i den perioden gebyroppgaven gjelder, høyrejustert, med samme skrifttype som angitt i artikkel 1 nr. 3 

bokstav d). 

Betalingstjenesteytere skal ikke fylle ut underkolonnen «Antall ganger tjenesten er brukt» i tilfeller der 

a) en tjeneste er brukt, men betalingstjenesteyteren ikke har krevd gebyr for tjenesten, og 

b) det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger 

om dette. 

4. Betalingstjenesteytere skal i underkolonnen «Gebyr per enhet» føre opp gebyrstruktur og kostnad for hver tjeneste som er 

brukt, høyrejustert. 

5. Betalingstjenesteytere skal i underkolonnen «Antall ganger gebyret er belastet» føre opp hvor mange ganger gebyr har 

blitt belastet for den enkelte tjenesten i løpet av den perioden gebyroppgaven gjelder, høyrejustert. Betalingstjenesteytere skal 

skrive «Gebyr ikke belastet» i den tilsvarende underkolonnen dersom 

a) en tjeneste er blitt brukt, men det ikke er krevd gebyr for den, og 

b) det i henhold til nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger 

om dette. 

6. Betalingstjenesteytere skal i underkolonnen «I alt» føre opp det samlede beløpet som er betalt i gebyrer for bruk av denne 

tjenesten i den aktuelle perioden, med fet skrift. 

7. Dersom et underavsnitt ikke inneholder noen tjeneste, skal betalingstjenesteytere slette det aktuelle underavsnittet. 

Betalingstjenesteytere skal også slette underavsnittet dersom kontohaveren i løpet av den aktuelle perioden ikke har brukt flere 

tjenester enn det antallet som inngår i pakken av tjenester. 

8. Betalingstjenesteytere skal angi det samlede beløpet som kontohaveren har betalt i gebyrer i den aktuelle perioden, i raden 

«Gebyrer betalt i alt», med fet skrift.  
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Artikkel 11 

Presentasjon av gebyrtyper 

1. Dersom det under en eller flere av de følgende omstendighetene kreves særskilte gebyrer, skal betalingstjenesteyterne på 

en egen rad i tabellen «Detaljert oversikt over gebyrer betalt for kontoen», i kolonnen «Tjeneste», gi en beskrivelse av alle 

gebyrpliktige handlinger, kanaler og vilkår («gebyrtyper») for den aktuelle tjenesten: 

a) For ulike gebyrpliktige handlinger i tilknytning til ytelse av den samme tjenesten, som etableringsgebyr og gebyr for hver 

gang tjenesten ytes. 

b) For ulike kanaler som den samme tjenesten anmodes om eller brukes eller tilbys på, for eksempel per telefon, i filial eller på 

internett. 

c) Avhengig av om et bestemt vilkår for den samme tjenesten er oppfylt, for eksempel om en nedre eller øvre beløpsgrense for 

betalingsoverføringer eller kontantuttak er overholdt. 

Beskrivelsen skal være venstrejustert. Gebyrene skal føres i kolonnen «Gebyr per enhet», høyrejustert. 

2. Dersom det kreves gebyrer basert på en kombinasjon av flere gebyrtyper, for eksempel gebyrer som varierer etter kanal og 

etter om beløpsgrensen er overskredet eller ikke, skal betalingstjenesteytere, i tillegg til å anvende artikkel 10 nr. 5, gi en 

beskrivelse av hver ytterligere gebyrtype, innrykket fra høyre. 

3. Dersom gebyret er endret i løpet av den aktuelle perioden, skal betalingstjenesteytere føre opp relevante gebyrer for hver 

enkelt periode ved å legge til nye rader i kolonnen «Gebyr per enhet». 

Artikkel 12 

Presentasjon av pakker av tjenester som omfattes av gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester» 

1. Dersom en pakke av betalingskontotjenester tilbys sammen med kontoen og omfattes av gebyrene i underavsnittet 

«Generelle kontotjenester», skal betalingstjenesteytere i tabellen «Detaljert oversikt over gebyrer betalt for kontoen» i raden 

«Pakke av tjenester» gi opplysninger om tjenestene som inngår i pakken angitt i kolonnen «Tjeneste», og om hvor mange 

ganger pakken er brukt i kolonnen «Antall ganger tjenesten er brukt». I kolonnene under «Gebyr» skal betalingstjenesteytere 

opplyse om gebyret som belastes for pakken som helhet, og om hvor mange ganger gebyret for pakken ble belastet i løpet av 

den aktuelle perioden, som angitt i artikkel 11 nr. 1. Raden skal slettes dersom pakken av tjenester belastes separat fra gebyret 

for generelle kontotjenester. 

2. Eventuelle gebyrer som belastes for tjenester ut over det antallet tjenester som inngår i pakken, skal angis i tabellen over 

tjenester og gebyrer som nevnt i artikkel 1–11. 

3. Dersom antallet tjenester i pakken ikke er begrenset, eller dersom antallet tjenester som inngår i pakken, ikke er 

overskredet, skal betalingstjenesteytere slette erklæringen på slutten av raden «Gebyrer for ytterligere tjenester er belastet 

separat». 

Artikkel 13 

Presentasjon av pakker av betalingskontotjenester som belastes separat fra gebyrene i underavsnittet «Generelle 

kontotjenester» 

1. Betalingstjenesteytere som tilbyr en pakke av betalingskontotjenester sammen med kontoen, skal, dersom pakken belastes 

separat fra eventuelle gebyrer i underavsnittet «Generelle kontotjenester» for generelle kontotjenester som nevnt i tabellen over 

tjenester og gebyrer, ta med følgende opplysninger i tabellen for pakke av tjenester: 

a) I kolonnen for pakke av tjenester strykes hakeparentesene og erstattes med pakkens eventuelle merkenavn eller pakkens 

innhold. 

b) I kolonnen «Gebyr» angis det gebyret som er belastet for pakken som helhet, for den perioden gebyroppgaven gjelder, 

høyrejustert. 

c) I tredje kolonne angis hvor mange ganger gebyret for pakken ble belastet i løpet av den aktuelle perioden. 

Alle tilleggsgebyrer som belastes for tjenester ut over det antallet tjenester som omfattes av gebyret for pakken, skal angis i 

tabellen over tjenester og gebyrer som nevnt i artikkel 1–11.  
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2. Dersom gebyret for pakken belastes med regelmessige intervaller, skal intervallet angis i kolonnen «Gebyr», 

venstrejustert, mens samlet årlig kostnad angis på raden rett under intervallet, med fet skrift, med betegnelsen «Samlet årlig 

kostnad». 

3. Dersom det påløper ulike gebyrer for ulike pakker i perioden, skal opplysningene nevnt i nr. 1 angis i en egen tabell for 

hver pakke. 

4. Betalingstjenesteytere skal slette hele tabellen, også avsnittet «Detaljert oversikt over gebyrer som inngår i pakken av 

tjenester», dersom en pakke av tjenester ikke tilbys sammen med kontoen, eller dersom gebyret for pakken av tjenester som 

tilbys sammen med kontoen, inngår i gebyret for generelle kontotjenester. 

5. Dersom det samlede antallet tjenester i pakken ikke er begrenset, eller dersom antallet tjenester som inngår i pakken av 

tjenester, ikke er overskredet, skal betalingstjenesteytere slette erklæringen nederst i tabellen som lyder «Gebyrer for ytterligere 

tjenester er belastet separat». 

Artikkel 14 

Opplysninger om renter betalt for kontoen 

1. Betalingstjenesteytere skal i tabellen «Opplysninger om renter betalt for kontoen» oppgi den renten som kontohaveren har 

betalt i den perioden gebyroppgaven gjelder, dersom dette er relevant. 

2. Betalingstjenesteytere skal i kolonnen «Rentesats» oppgi rentesatsen som en prosentsats på årsbasis. Dersom renten er 

endret i løpet av den aktuelle perioden, skal betalingstjenesteytere bruke en egen rad for hver rentesats som er anvendt i den 

enkelte perioden. 

3. Betalingstjenesteytere skal i kolonnen «Rente» angi den renten kontohaveren har betalt, uttrykt i kontoens valuta, med fet 

skrift. Dersom renten er endret i løpet av den aktuelle perioden, skal betalingstjenesteytere bruke en egen rad for hvert av de 

respektive rentebeløpene kontohaveren har betalt i hver av de aktuelle periodene. 

4. Betalingstjenesteytere skal angi det samlede rentebeløpet som kontohaveren har betalt i den aktuelle perioden, med fet 

skrift, i raden «Renter betalt i alt». 

5. Dersom en kontohaver ikke har betalt renter fordi det ikke beregnes renter på denne kontoen, og fordi det i henhold til 

nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om dette, skal 

betalingstjenesteytere angi «ingen rente beregnes», med små bokstaver, fet skrift og venstrejustert, i raden «Renter betalt i alt». 

Artikkel 15 

Opplysninger om renter opptjent på kontoen 

1. Betalingstjenesteytere skal i tabellen «Opplysninger om renter opptjent på kontoen» oppgi den renten som kontohaveren 

har opptjent i den perioden gebyroppgaven gjelder, dersom dette er relevant. 

2. Betalingstjenesteytere skal erstatte «Kontobetegnelse» med betegnelsen på den aktuelle kontoen, med fet skrift. 

3. Betalingstjenesteytere skal i kolonnen «Rentesats» oppgi rentesatsen som en prosentsats på årsbasis. Dersom renten er 

endret i løpet av den aktuelle perioden, skal betalingstjenesteytere bruke en rad for hver rentesats som er anvendt i den enkelte 

perioden. 

4. Betalingstjenesteytere skal i kolonnen «Rente» angi den renten kontohaver har opptjent, uttrykt i kontoens valuta, med fet 

skrift. Dersom renten er endret i løpet av perioden gebyroppgaven gjelder, skal betalingstjenesteytere bruke en egen rad for 

hvert av de respektive rentebeløpene som kontohaveren har opptjent i hver av de aktuelle periodene. Dersom rente beregnes, 

men renten for en gitt periode beløper seg til null, skal betalingstjenesteytere skrive «0» i kolonnen «Rente». 

5. Dersom det ikke er betalt rente på en bestemt konto fordi det ikke beregnes rente på denne kontoen, skal 

betalingstjenesteytere opplyse om dette ved å angi «ingen rente beregnes», med små bokstaver, venstrejustert, i kolonnen 

«Rente». 

6. Betalingstjenesteytere skal i tabellen «Renter opptjent i alt» føre opp det samlede rentebeløpet som kontohaveren har 

opptjent i den perioden gebyroppgaven gjelder, med fet skrift.  
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7. Dersom det ikke er betalt rente på en konto fordi det ikke beregnes rente på denne kontoen, og fordi det i henhold til 

nasjonale bestemmelser som innarbeider direktiv 2014/92/EU, er tillatt eller påkrevd å ta med opplysninger om dette, skal 

betalingstjenesteytere opplyse om dette ved å angi «ingen rente beregnes», med små bokstaver, fet skrift og venstrejustert, i 

raden «Renter opptjent i alt». 

Artikkel 16 

Tilleggsopplysninger 

1. Betalingstjenesteyterne skal i tabellen «Tilleggsopplysninger» angi alle tilleggsopplysninger ut over opplysninger som 

omfattes av artikkel 2–15, og som direkte gjelder tjenestene, gebyrer som er betalt eller renter som er belastet eller opptjent, 

eventuelt rentesatser som er anvendt, som nevnt i artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2014/92/EU, i den perioden gebyroppgaven gjelder. 

Tilleggsopplysningene som angis i denne tabellen, skal omfatte alle opplysninger som kreves i henhold til nasjonale 

bestemmelser. 

2. Ved utfylling av tabellen skal betalingstjenesteytere følge presentasjonsformatet fastsatt i denne forordningen, dersom det 

er relevant. 

3. Betalingstjenesteytere skal slette denne tabellen dersom de ikke framlegger opplysninger av den typen som er angitt i  

nr. 1. 

Artikkel 17 

Merkenavn 

Dersom et merkenavn brukes, skal dette angis umiddelbart etter navnet på tjenesten, med standard skrifttype som angitt i 

artikkel 1 nr. 3 bokstav d) og i hakeparentes. 

Artikkel 18 

Bruk av elektroniske midler 

1. Dersom gebyroppgaven framlegges elektronisk, kan betalingstjenesteytere, forutsatt at forbrukeren samtidig får en kopi av 

gebyroppgaven i samsvar med malen fastsatt i vedlegget og utfylt som angitt i artikkel 2–17, utelukkende foreta følgende 

endringer i malen: 

a) Som unntak fra artikkel 1 nr. 3 bokstav d), øke skrifttypenes størrelse, forutsatt at forholdet mellom de ulike størrelsene 

beholdes som angitt i artikkel 1 nr. 3. 

b) Dersom dimensjonene på de elektroniske verktøyene gjør at bruken av flere tabeller og kolonner vil gjøre gebyroppgaven 

vanskelig å lese, kan det brukes en enkelt kolonne eller en enkelt tabell, forutsatt at rekkefølgen på opplysningene, 

avsnittene og underavsnittene beholdes. 

c) Bruke elektroniske verktøyer, for eksempel flerlagsteknikk og sprettoppvinduer, forutsatt at overskriften på gebyroppgaven, 

det felles symbolet, avsnittene og underavsnittene vises klart og tydelig og kommer i samme rekkefølge. 

2. Bruken av de elektroniske verktøyene nevnt i nr. 1 bokstav c) skal ikke være forstyrrende slik at den kan avlede 

forbrukeren fra opplysningene i gebyroppgaven. Opplysninger som vises ved bruk av flerlagsteknikk og sprettoppvinduer, skal 

begrenses til opplysningene nevnt i denne forordningen. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 28. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Mal for gebyroppgave 

 

Gebyroppgave 

 
 

[Kontotilbyderens navn] 

[Kontotilbyderens kontaktopplysninger] 

[Kundens navn] 

[Kontaktopplysninger] 

Konto 
 

Kontoidentifikasjon 
 

  

Periode Fra til 

Dato 
 

 Dette dokumentet gir en oversikt over alle gebyrer for betalingskontotjenester i perioden angitt ovenfor. 

 Det gir også opplysninger om eventuelle renter som er betalt eller opptjent i dette tidsrommet. 

 Opplysninger om enkeltstående transaksjoner og saldoer finnes i kontoutskriftene. 

Sammendrag av gebyrer og renter 

Samlede betalte gebyrer (samlet betaling av gebyrer for pakker av tjenester og gebyrer betalt i alt) [●] 

 

Renter betalt i alt [●] 

 

Renter opptjent i alt [●] 

 

Samlet kostnadsindikator [●] 
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Detaljert oversikt over gebyrer betalt for kontoen 

Tjeneste Gebyr 

Tjeneste 
Antall ganger 

tjenesten er brukt 
Gebyr per enhet 

Antall ganger 

gebyret er belastet 
I alt 

Generelle kontotjenester 

[●] 

Omfatter en pakke av tjenester som består av: 

Gebyrer for ytterligere tjenester er belastet separat 

   

[●] 

Betalinger (unntatt kort) 

    

[●] 

Kort og kontanter 

    

[●] 

Brukskontokreditt og tilknyttede tjenester 

    

[●] 

Andre tjenester 

    

[●] 

Gebyrer betalt i alt [●] 

Detaljert oversikt over gebyrer som inngår i pakken av tjenester 

Pakke av tjenester Gebyr Antall ganger gebyret er belastet 

«Pakke av tjenester» [merkenavn, dersom det er relevant] 

Omfatter: 

[●] [●] 

Gebyrer for ytterligere tjenester er belastet separat. 

Opplysninger om renter betalt for kontoen 

 
Renter 

Rentesats 
Renter 

  

[●] 

Renter betalt i alt [●] 
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Opplysninger om renter opptjent på kontoen 

 
Renter 

Rentesats 
Renter 

«Kontobetegnelse» 

 

[●] 

Renter opptjent i alt [●] 

 

Tilleggsopplysninger   

[●] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/34 

av 28. september 2017 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet  

for dokumentet med gebyropplysninger og dets felles symbol i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/92/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarheten av gebyrer 

forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og tilgang til betalingskontoer med grunnleggende funksjoner(1), 

særlig artikkel 4 nr. 6 tredje leddet, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2014/92/EU skal medlemsstatene sikre at betalingstjenesteytere gir forbrukerne et dokument med 

gebyropplysninger på papir eller et annet varig medium, som inneholder de standardiserte begrepene i den endelige 

listen over de mest representative betalingskontotjenestene, og dersom tjenestene tilbys av en betalingstjenesteyter, de 

tilsvarende gebyrene for hver av disse tjenestene. De endelige listene skal offentliggjøres av medlemsstatene, som skal 

anvende den standardiserte EU-terminologien fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32(2). 

2) For å sikre at dokumentet med gebyropplysninger oppfyller målene i direktiv 2014/92/EU og samtidig gir forbrukeren 

alle relevante opplysninger på en måte som gjør det lettere å foreta sammenligninger og øker åpenheten, bør 

betalingstjenesteytere anvende en standardisert mal for dokumentet med gebyropplysninger, sammen med klare 

anvisninger om hvordan dokumentet med gebyropplysninger skal fylles ut. 

3) Ettersom hensikten med dokumentet med gebyropplysninger er å gi forbrukerne opplysninger før de inngår en avtale om 

betalingskonto, slik at de skal kunne sammenligne tilbud om betalingskonto, bør betalingstjenesteyterne bruke den 

standardiserte malen og utarbeide ett dokument med gebyropplysninger for hver betalingskonto de tilbyr forbrukerne. 

4) For at forbrukerne skal ha mulighet til å velge det kontotilbudet som best dekker deres behov, og samtidig sikre et høyt 

standardiseringsnivå, bør det være mulig å presentere en egnet kombinasjon av pakker, og følgelig bør betalings-

tjenesteyteren kunne utarbeide flere enn ett dokument med gebyropplysninger for samme betalingskonto, forutsatt at det 

inngår minst én pakke i hvert dokument. 

5) For å gjøre det lettere for forbrukeren å forstå hva de ulike typene pakker inneholder og gebyrene for dem, bør 

dokumentet med gebyropplysninger inneholde separate lister over pakkene. 

6) Dersom tjenester ut over det antallet som inngår i en pakke, og som ikke inngår i den endelige nasjonale listen over de 

mest representative tjenestene og derfor ikke framgår av dokumentet med gebyropplysninger, skal de vises i en egen 

tabell og ikke kombineres med opplysninger om innholdet i pakkene, slik at forbrukerne får en klar oversikt over 

pakken. 

7) Ettersom innholdet i hvert dokument med gebyropplysninger som gis forbrukerne, er avhengig av hvilke tjenester den 

enkelte betalingstjenesteyteren tilbyr og av den enkelte medlemsstatens endelige liste over de mest representative 

betalingskontotjenestene, bør malen for dokumentet med gebyropplysninger inneholde visse avsnitt som de ulike 

tjenestene bør grupperes under for å sikre at betalingskontoer som tilbys på det indre markedet, kan sammenlignes. 

8) Malen for dokumentet med gebyropplysninger bør inneholde en egen tabell til bruk for betalingstjenesteytere som også 

er pålagt å framlegge en samlet kostnadsindikator.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 11.1.2018, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32 av 28. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en standardisert EU-terminologi for de mest representative betalingskontotjenestene (se EUT 

L 6 av 11.1.2018, s. 3). 

2022/EØS/83/17 
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9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet — EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Mal for dokumentet med gebyropplysninger og dets felles symbol 

1. Betalingstjenesteytere skal bruke malen som fastsatt i vedlegget og fylle den ut som angitt i artikkel 2–13. 

2. Betalingstjenesteytere skal ikke endre malen for dokumentet med gebyropplysninger ved å fylle den ut på en annen måte 

enn det som er fastsatt i denne forordningen. Særlig skal betalingstjenesteytere følge den rekkefølgen av opplysninger, avsnitt 

og underavsnitt som er fastsatt i malen. Dokumentet med gebyropplysninger skal 

a) presenteres i stående A4-format, 

b) ha overskriften «Dokument med gebyropplysninger» midtstilt øverst på første side, mellom betalingstjenesteyterens logo 

øverst til venstre i dokumentet og det felles symbolet øverst til høyre i dokumentet, 

c) inneholde det felles symbolet, som skal være 2,5 cm × 2,5 cm og vises som angitt i malen fastsatt i vedlegget, 

d) fylles ut med skrifttypen Arial eller lignende og skriftstørrelse 11, unntatt i overskriften «Dokument med gebyropplys-

ninger», som skal ha skriftstørrelse 16 og fet skrift, i avsnittene, som skal ha skriftstørrelse 14 og fet skrift, og i 

underavsnittene, som skal ha skriftstørrelse 12 og fet skrift, med mindre en større skriftstørrelse eller bruk av punktskrift for 

personer med nedsatt synsevne enten kreves i henhold til nasjonal lovgivning eller er avtalt mellom forbrukeren og 

betalingstjenesteyteren, 

e) gjengis i svart og hvitt, med unntak for betalingstjenesteyterens logo og det felles symbolet, som kan gjengis i farger som 

fastsatt i artikkel 2, 

f) ha avsnitt satt inn i felt med en halvmørk gråfarge med fargekode 166,166,166 etter RGB-fargemodellen og underavsnitt 

satt inn i felt med en lys gråfarge med fargekode 191,191,191 etter RGB-fargemodellen, 

g) ha nummererte sider. 

3. Betalingstjenesteyterne skal framlegge et eget dokument med gebyropplysninger for hver betalingskonto de tilbyr 

forbrukere. 

4. Uten hensyn til om det tilbys en betalingskonto med grunnleggende funksjoner som nevnt i kapittel IV i 

direktiv 2014/92/EU, kan en betalingstjenesteyter som bare tilbyr forbrukere én type betalingskonto som kan kombineres med 

ulike pakker av tjenester som nevnt i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2014/92/EU, utarbeide flere enn ett dokument med 

gebyropplysninger for denne kontoen, forutsatt at hvert dokument med gebyropplysninger omfatter minst én pakke. 

Artikkel 2 

Felles symbol og betalingstjenesteyterens logo 

1. Dersom det felles symbolet skal gjengis i farger, skal bakgrunnen ha fargemønsteret med RGB-fargekode 0/51/153 

(heksadesimalverdi: 003399) og symbolet ha fargemønsteret med RGB-fargekode 255/204/0 (heksadesimalverdi: FFCC00).  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 



Nr. 83/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

2. Betalingstjenesteyterens logo skal ha samme størrelse som det felles symbolet. 

3. Logoen kan bare gjengis i farger dersom det felles symbolet også er gjengitt i farger. Dersom det felles symbolet trykkes i 

svart og hvitt, skal det være lett leselig. 

Artikkel 3 

Kontotilbyderens navn 

Navnet på betalingstjenesteyteren som tilbyr kontoen, skal angis med fet skrift, venstrejustert. 

Artikkel 4 

Kontobetegnelse 

Kontobetegnelsen skal angis med fet skrift, venstrejustert, under kontotilbyderens navn. 

Artikkel 5 

Dato 

Datoen da betalingstjenesteyteren sist oppdaterte dokumentet med gebyropplysninger, skal angis, med samme skrifttype som 

angitt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d), venstrestilt under kontobetegnelsen. 

Artikkel 6 

Innledning 

1. Teksten i innledningen i malen skal gjengis som sådan i dokumentet med gebyropplysninger, med linjeavstand 1,15 samt 

0 pt før og 10 pt etter teksten. 

2. Betalingstjenesteytere skal erstatte hakeparentesene med navnene på dokumentene som skal overleveres før avtale-

inngåelsen, og på avtaledokumentene. 

Artikkel 7 

Tabell over tjenester og gebyrer 

1. I tabellen over tjenester og gebyrer skal betalingstjenesteytere føre opp alle tjenester som inngår i den endelige nasjonale 

listen over de mest representative betalingskontotjenestene nevnt i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2014/92/EU, dersom 

betalingstjenesteyteren tilbyr slike tjenester, sammen med de tilsvarende gebyrene, som følger: 

a) Tjenestene skal settes inn i kolonnen «Tjeneste», venstrejustert, med fet skrift. 

b) Hver enkelt tjeneste skal angis én gang og føres opp i det relevante underavsnittet i tabellen; for eksempel skal både åpning 

og forvaltning av kontoen føres opp i underavsnittet «Generelle kontotjenester». 

c) Gebyrene som tilsvarer tjenestene, skal føres i kolonnen «Gebyr», høyrejustert. 

d) Dersom gebyret belastes med regelmessige intervaller og ikke for hver gang tjenesten benyttes, skal intervallet angis i 

kolonnen «Gebyr», venstrejustert, etterfulgt av tilsvarende gebyr for det aktuelle tidsrommet, høyrejustert, mens det 

samlede årsgebyret skal angis i raden rett under intervallet, med fet skrift, venstrejustert, med betegnelsen «Samlet 

årsgebyr», og det tilsvarende gebyret høyrejustert. 

e) Det skal brukes enkel linjeavstand, med 0 pt før og 0 pt etter hver tjeneste og hvert gebyr. 

2. Dersom ingen av tjenestene som en betalingstjenesteyter tilbyr, og som ville tilsvare et underavsnitt, inngår i den endelige 

nasjonale listen over de mest representative betalingskontotjenestene, skal hele raden som gjelder dette underavsnittet, slettes, 

også overskriften på underavsnittet. 

3. Dersom en betalingstjenesteyter ikke tilbyr en eller flere tjenester på den endelige nasjonale listen over de mest 

representative tjenestene nevnt i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2014/92/EU, eller dersom den aktuelle tjenesten ikke er gjort 

tilgjengelig sammen med kontoen, skal ordlyden «tjeneste ikke tilgjengelig» benyttes.  
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4. Dersom det under følgende omstendigheter kreves særskilte gebyrer, skal betalingstjenesteytere i en egen rad i kolonnen 

«Gebyr» for den aktuelle tjenesten gi en beskrivelse av hver enkelt gebyrpliktige handling, kanal eller vilkår («gebyrtyper»): 

a) For ulike gebyrpliktige handlinger knyttet til ytelse av den samme tjenesten, for eksempel etableringsgebyr og gebyrer for 

hver gang tjenesten ytes. 

b) For ulike kanaler der den samme tjenesten anmodes om, brukes eller tilbys, for eksempel per telefon, i filial eller på 

internett. 

c) Avhengig av om et bestemt vilkår for den samme tjenesten er oppfylt, for eksempel om en nedre eller øvre beløpsgrense for 

betalingsoverføringer eller kontantuttak er overholdt. 

Beskrivelsen skal være venstrejustert og gebyret høyrejustert. 

5. Dersom det kreves gebyrer basert på en kombinasjon av flere gebyrtyper, for eksempel gebyrer som varierer etter kanal og 

etter om beløpsgrensen er overskredet eller ikke, skal betalingstjenesteytere, i tillegg til å anvende nr. 4, gi en beskrivelse av 

hver ytterligere gebyrtype, innrykket fra høyre. 

Artikkel 8 

Presentasjon av pakker av tjenester som omfattes av gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester» 

1. Dersom en pakke av betalingskontotjenester omfattes av gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester», skal alle 

tjenester som inngår i pakken, uten hensyn til om de er oppført på den endelige nasjonale listen over de mest representative 

betalingskontotjenestene nevnt i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2014/92/EU, angis i det avsnittet i tabellen som gjelder generelle 

kontotjenester, i raden for pakke av tjenester. 

2. Betalingstjenesteytere skal ta med opplysninger om tilleggsgebyr for eventuelle tjenester ut over det antallet som inngår i 

pakken av tjenester som angitt i artikkel 10. 

3. Dersom det samlede antallet tjenester i pakken ikke er begrenset, skal betalingstjenesteytere slette erklæringen nederst i 

raden «Gebyrer for ytterligere tjenester belastes separat». 

4. Hele raden for pakke av tjenester skal slettes dersom en pakke av tjenester ikke tilbys sammen med kontoen, og dersom 

pakken av tjenester belastes separat fra eventuelle gebyrer for generelle kontotjenester. 

Artikkel 9 

Presentasjon av pakker av tjenester som belastes separat fra gebyrene i underavsnittet «Generelle kontotjenester» 

1. Betalingstjenesteytere som tilbyr en pakke av betalingskontotjenester sammen med kontoen, skal, dersom gebyret for 

pakken belastes separat fra eventuelle gebyrer i underavsnittet «Generelle kontotjenester» som nevnt i tabellen over tjenester og 

gebyrer, ta med følgende opplysninger i tabellen for pakke av tjenester: 

a) En liste over alle tjenester som inngår i pakken, uten hensyn til om de er oppført på den endelige nasjonale listen over de 

mest representative betalingskontotjenestene som nevnt i artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2014/92/EU., 

b) Det antallet av hver tjeneste som omfattes av gebyret for pakken, eller en opplysning om at antallet tjenester er ikke 

begrenset. 

c) Gebyret for pakken, i kolonnen «Gebyr», høyrejustert. 

2. Dersom gebyret for pakken belastes med regelmessige intervaller, skal intervallet angis i kolonnen «Gebyr», venstre-

justert, mens samlet årsgebyr skal angis på raden rett under intervallet, med fet skrift, med betegnelsen «Samlet årsgebyr». 

3. Betalingstjenesteytere skal ta med opplysninger om tilleggsgebyr for eventuelle tjenester ut over det antallet som inngår i 

pakken av tjenester som angitt i artikkel 10.  
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4. Dersom det samlede antallet tjenester i pakken ikke er begrenset, skal betalingstjenesteytere slette erklæringen nederst i 

tabellen som lyder «Gebyrer for ytterligere tjenester belastes separat». 

5. Dersom dokumentet med gebyropplysninger gjelder flere enn en pakke som omfattes av nr. 1, skal betalingstjenesteytere 

gi opplysningene i henhold til denne artikkelen i en egen tabell for hver pakke, med angivelse av pakkens merkenavn dersom 

det er relevant. 

6. Betalingstjenesteytere skal slette hele tabellen dersom pakken av tjenester ikke tilbys sammen med kontoen, eller dersom 

gebyret for pakken inngår i gebyret for generelle kontotjenester. 

Artikkel 10 

Tabell over tilleggsgebyrer for tjenester ut over det antallet som inngår i pakken av betalingskontotjenester 

1. Betalingstjenesteytere skal i denne tabellen ta med opplysninger om tilleggsgebyrer for eventuelle tjenester ut over det 

antallet som inngår i en pakke som nevnt i artikkel 8 og 9, dersom disse opplysningene ikke er gitt i tabellen over tjenester og 

gebyrer, eller dersom det tilsvarende gebyret for tjenesten er forskjellig fra det som vises i tabellen. 

2. Dersom betalingstjenesteytere tilbyr flere enn en pakke, og tilleggsgebyrene nevnt i nr. 1 varierer alt etter pakke, skal 

betalingstjenesteytere føre de ulike gebyrene opp separat for hver pakke og dersom det er relevant, angi pakkens merkenavn. 

3. Ved utfylling av tabellen skal betalingstjenesteytere følge den presentasjonen og strukturen som er fastsatt i denne 

forordningen, der det er relevant. 

4. Dersom et dokument med gebyropplysninger ikke inneholder noen opplysninger om pakker med tjenester, skal 

betalingstjenesteytere slette tabellen nevnt i nr. 1. 

Artikkel 11 

Samlet kostnadsindikator 

1. Dersom det kreves i henhold til nasjonale bestemmelser, skal betalingstjenesteytere angi den samlede kostnadsindikatoren 

i en egen tabell der de samlede årlige kostnadene for betalingskontoen oppsummeres. 

2. Dersom de nasjonale bestemmelsene ikke krever at betalingstjenesteytere skal angi den samlede kostnadsindikatoren, skal 

betalingstjenesteyterne slette denne tabellen. 

Artikkel 12 

Merkenavn 

Dersom et merkenavn brukes, skal dette angis umiddelbart etter navnet på tjenesten, med skrifttypen som angitt i artikkel 1  

nr. 2 bokstav d) og i hakeparentes. 

Artikkel 13 

Bruk av elektroniske midler 

1. Dersom dokumentet med gebyropplysninger framlegges elektronisk, kan betalingstjenesteyterne, forutsatt at forbrukeren 

samtidig får en kopi av gebyroppgaven i samsvar med malen fastsatt i vedlegget og utfylt som angitt i artikkel 2–12, 

utelukkende foreta følgende endringer i malen: 

a) Som unntak fra artikkel 1 nr. 2 bokstav d), øke skrifttypenes størrelse, forutsatt at forholdet mellom de ulike størrelsene 

beholdes som angitt i artikkel 1 nr. 2. 

b) Dersom dimensjonene på de elektroniske verktøyene gjør at bruken av flere tabeller og kolonner vil gjøre dokumentet med 

gebyropplysninger vanskelig å lese, kan det brukes en enkelt kolonne eller en enkelt tabell, forutsatt at rekkefølgen på 

opplysningene, avsnittene og underavsnittene beholdes. 

c) Bruke elektroniske verktøyer, for eksempel flerlagsteknikk og sprettoppvinduer, forutsatt at overskriften på dokumentet 

med gebyropplysninger, det felles symbolet, innledningen, avsnittene og underavsnittene vises klart og tydelig og kommer i 

samme rekkefølge. 



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/121 

 

 

2. Bruken av de elektroniske verktøyene nevnt i nr. 1 bokstav c) skal ikke være forstyrrende slik at den kan avlede 

forbrukeren fra opplysningene i dokumentet med gebyropplysninger. Opplysninger som vises ved bruk av flerlagsteknikk og 

sprettoppvinduer, skal begrenses til opplysningene nevnt i denne forordningen. 

Artikkel 14 

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 28. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______ 
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VEDLEGG 

Mal for dokument med gebyropplysninger 

 

Dokument med gebyropplysninger 

 

Kontotilbyderens navn: 

Kontobetegnelse: 

Dato: 

 I dette dokumentet opplyses det om gebyrene for bruk av de viktigste betalingskontotjenestene. Dette vil gjøre det lettere å sammenligne 

disse gebyrene med gebyrene for andre kontoer. 

 Det kan også kreves andre gebyrer for bruk av tjenester knyttet til kontoen enn de gebyrene som er oppført her. Fullstendige opplysninger 

er tilgjengelige i [angi navn på dokumenter som er relevante før og etter avtaleinngåelse]. 

 En ordliste over begrepene som brukes i dette dokumentet, er tilgjengelig vederlagsfritt. 

Tjeneste Gebyr 

Generelle kontotjenester 

[hovedtjeneste] [varenavn] 

Omfatter en pakke av tjenester som består av: 

Gebyrer for ytterligere tjenester belastes separat. 

[●] 

Betalinger (unntatt kort) 

 

[●] 

Kort og kontanter 

 

[●] 

Brukskontokreditt og tilknyttede tjenester 

 

[●] 

Andre tjenester 

 

[●] 
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Pakke av tjenester Gebyr 

[merkenavn] 
[●] 

[●] 

Gebyrer for ytterligere tjenester belastes separat. 

 

Opplysninger om tilleggstjenester 
  

Opplysninger om gebyrer for tjenester ut over det antallet tjenester som omfattes av pakken av tjenester (unntatt gebyrer angitt ovenfor) 

Tjeneste Gebyr 

[merkenavn] [●] 

 

Samlet kostnadsindikator 
 

[●] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1272 

av 4. juni 2020 

om endring og retting av delegert forordning (EU) 2019/979 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell 

nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, 

annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal 

offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 

2003/71/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 13, artikkel 21 nr. 13 og artikkel 23 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979(2) er utstedere av verdipapirer som kan konverteres til eller 

byttes mot tredjeparts aksjer, for tiden pålagt å offentliggjøre et tillegg til sitt prospekt i situasjonene angitt i artikkel 18 i 

nevnte forordning. I delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014(3), som ble erstattet av delegert forordning (EU) 

2019/979, var imidlertid slike utstedere ikke pålagt å offentliggjøre et tillegg i disse situasjonene. Ettersom de reglene 

har vist seg å fungere godt og ikke har påvirket nivået for investorvern, bør alle henvisninger til utstedere av 

verdipapirer som kan konverteres til eller byttes mot tredjeparts aksjer, fjernes fra listen i artikkel 18 nr. 1 i delegert 

forordning (EU) 2019/979. 

2) For å gi investorer en sammenlignende oversikt over utviklingen i kontantstrømoppstillingen for en ikke-finansiell enhet 

som utsteder egenkapitalinstrumenter, bør en kolonne for opplysninger om kontantstrømmer for de to siste årene før 

prospektåret settes inn i tabell 3 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2019/979. 

3) Felt 26 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2019/979, som gjelder depotbevis, viser til «DRCP». Dette feltet bør 

imidlertid vise til «DPRS», som er referansen som brukes i referansedatasystemet for finansielle instrumenter (FIRDS), 

som drives av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 600/2014(4).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 14.9.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 172/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 168 av 30.6.2017, s. 12. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering 

av prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen, og om oppheving av delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 382/2014 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 (EUT L 166 av 21.6.2019, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 av 7. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for offentliggjøring av tillegg til prospektet (EUT L 111 av 15.4.2014, s. 36). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

2022/EØS/83/18 
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4) Delegert forordning (EU) 2019/979 bør derfor endres. 

5) I den tsjekkiske, engelske, portugisiske og slovakiske språkversjonen av artikkel 21 i delegert forordning (EU) 2019/979 

er et ord utelatt, noe som har gjort denne bestemmelsen vanskelig å forstå. Denne bestemmelsen bør derfor rettes. (Dette 

medfører ingen endring i den norske versjonen.) 

6) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

7) Av hensyn til rettssikkerheten bør sammendrag av prospekter som er blitt godkjent mellom 21. juli 2019 og  

16. september 2020, fortsatt være gyldige inntil disse prospektenes gyldighetsperiode utløper. 

8) Forordning (EU) 2017/1129 og delegert forordning (EU) 2019/979 trådte i kraft 21. juli 2019. Av hensyn til 

rettssikkerheten og for å sikre at meldingsportalen for prospekter virker på riktig måte, bør artikkel 1 nr. 1, 3 og 4 og 

artikkel 2 i denne delegerte forordningen ha samme dato for anvendelse som forordning (EU) 2017/1129 og delegert 

forordning (EU) 2019/979. 

9) Ettersom saken haster og virkeområdet for og virkningen av utkastet til reguleringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordningen, er begrenset, har ESMA verken holdt åpne offentlige høringer eller analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene. ESMA har anmodet om en uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder 

opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(5). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) 2019/979 

I delegert forordning (EU) 2019/979 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 18 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) skal punkt i) og ii) lyde: 

«i) en utsteder, når prospektet gjelder aksjer eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, 

ii) en utsteder av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når 

det gjelder verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2 eller artikkel 20 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2019/980,» 

b) I bokstav d) skal punkt i) og ii) lyde: 

«i) en utsteder, når prospektet gjelder aksjer eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, 

ii) en utsteder av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når 

prospektet gjelder verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2 eller artikkel 20 nr. 2 i delegert forordning (EU) 

2019/980,» 

c) Bokstav e) skal lyde: 

«e) Tredjeparter framsetter et nytt overtakelsestilbud som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/25/EF(*), eller resultatet av et overtakelsestilbud gjøres tilgjengelig med hensyn til følgende: 

i) Utstederens egenkapital, når prospektet gjelder aksjer eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles 

med aksjer. 

ii) Egenkapitalen til utstederen av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan 

sidestilles med aksjer, når prospektet gjelder verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2 eller artikkel 20 nr. 2 i 

delegert forordning (EU) 2019/980. 

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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iii) Egenkapitalen til utstederen av de underliggende aksjene for depotbevis, når prospektet er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 6 og 14 i delegert forordning (EU) 2019/980. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud (EUT L 142 av 30.4.2004, 

s. 12).» 

d) I bokstav f) skal punkt i) og ii) lyde: 

«i) aksjer eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, 

ii) verdipapirer som nevnt i artikkel 19 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2019/980,» 

e) Bokstav h) skal lyde: 

«h) I forbindelse med et prospekt som gjelder aksjer eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med 

aksjer, eller verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2 eller artikkel 20 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2019/980, kan 

en ny betydelig finansiell forpliktelse forventes å føre til en vesentlig bruttoendring som definert i artikkel 1 

bokstav e) i nevnte delegerte forordning.» 

2) Ny artikkel 22a skal lyde: 

«Artikkel 22a 

Sammendrag av prospekter som er blitt godkjent mellom 21. juli 2019 og 16. september 2020, for ikke-finansielle 

enheter som utsteder egenkapitalinstrumenter 

Sammendrag av prospekter som inneholder opplysninger som omhandlet i vedlegg I tabell 3, og som er blitt godkjent 

mellom 21. juli 2019 og 16. september 2020, skal fortsatt være gyldige inntil disse prospektenes gyldighetsperiode 

utløper.» 

3) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg 1 til denne forordningen. 

4) Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg 2 til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Rettelser av delegert forordning (EU) 2019/979 

Artikkel 21 i delegert forordning (EU) 2019/979 skal lyde: 

«Artikkel 21 

Nedlasting av dokumenter og tilhørende data 

ESMA skal sikre at meldingsportalen gjør opplastede dokumenter og tilhørende data tilgjengelige for de berørte vedkommende 

myndighetene.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 1 nr. 1, 3 og 4 og artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 21. juli 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 4. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 1 

Tabell 3 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2019/979 skal lyde: 

«Tabell 3 

Kontantstrømoppstilling for ikke-finansielle enheter (egenkapitalinstrumenter) 

 År År -1 År -2 Delårsperiode 

Sammenlignbare tall for 

tilsvarende periode i 

foregående år 

*Relevante netto kontantstrømmer 

fra driftsaktiviteter og/eller 

kontantstrømmer fra 

investeringsaktiviteter og/eller 

kontantstrømmer fra 

finansieringsaktiviteter» 
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VEDLEGG 2 

I tabell 1 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2019/979 i kolonnen «Formater og standarder som skal brukes ved 

rapportering» erstattes «DRCP» i nummer 26 med «DPRS». 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1273 

av 4. juni 2020 

om endring og retting av delegert forordning (EU) 2019/980 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen 

av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på 

et regulert marked(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal 

offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 

2003/71/EF(1), særlig artikkel 13 nr. 1 og 2, artikkel 14 nr. 3 og artikkel 15 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980(2) fastsetter hvilke opplysninger utstedere av egenkapitalinstrumenter 

og ikke-aksjerelaterte verdipapirer skal offentliggjøre. Ikke-aksjerelaterte verdipapirer er underlagt mindre strenge 

opplysningskrav enn egenkapitalinstrumenter. Enkelte egenkapitalinstrumenter, for eksempel visse typer konvertible 

verdipapirer, ombyttelige verdipapirer og finansielle derivater, ligner på ikke-aksjerelaterte verdipapirer før de 

konverteres eller før de tilknyttede rettighetene utøves. Utstedere av slike konvertible verdipapirer, ombyttelige 

verdipapirer og finansielle derivater bør derfor omfattes av de mindre strenge opplysningsreglene som gjelder for ikke-

aksjerelaterte verdipapirer. 

2) I henhold til forordning (EU) 2017/1129 kan utstedere bruke et universelt registreringsdokument til å offentliggjøre 

årsrapporten som kreves i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(3). I henhold til delegert 

forordning (EU) 2019/980 skal utstedere som benytter den muligheten, levere hele det universelle registrerings-

dokumentet i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language), noe som utgjør en uforholdsmessig stor 

administrativ byrde. Artikkel 24 nr. 4 og artikkel 25 nr. 5 i delegert forordning (EU) 2019/980 bør derfor endres slik at 

utstedere kan sende inn bare opplysningene i årsrapporten i XHTML-format. 

3) Når det gjelder tilleggsopplysninger som skal inngå i prospektet, får kapittel II avsnitt 3 i delegert forordning (EU) 

2019/980 anvendelse på alle typer prospekter, herunder EU-vekstprospektet. Ettersom EU-vekstprospektet er omfattet 

av et standardisert format og en standardisert rekkefølge, er det nødvendig å presisere rekkefølgen for offentliggjøring 

av opplysninger om finansielle derivater og eventuelt om de underliggende aksjene og/eller opplysningene som skal 

offentliggjøres dersom det er gitt samtykke til å anvende prospektet i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 

2017/1129. Artikkel 32 i delegert forordning (EU) 2019/980 og vedlegg 26 og 27 til nevnte forordning bør derfor 

oppdateres. 

4) Artikkel 2 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115(4) endret vedlegg V til forordning (EU) 

2017/1129 ved å gjøre kravet om å offentliggjøre erklæringen om arbeidskapital i EU-vekstprospektet gjeldende for alle 

utstedere av egenkapitalinstrumenter, uavhengig av deres markedsverdi. Artikkel 32 nr. 1 bokstav g) i delegert 

forordning (EU) 2019/980 og vedlegg 26 til nevnte forordning bør derfor endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 14.9.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 172/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 168 av 30.6.2017, s. 12. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 

med hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys 

offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 av 

21.6.2019, s. 26). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU)  

nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er (EUT L 320 av 11.12.2019, s. 1). 

2022/EØS/83/19 
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5) I henhold til vedlegg 1, 3, 6–9, 24 og 25 til delegert forordning (EU) 2019/980 kreves det for de fleste 

egenkapitalinstrumenter og ikke-aksjerelaterte verdipapirer at den årlige historiske finansielle informasjonen skal være 

revidert av en uavhengig revisor, og at revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/43/EF(5) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014(6). Disse vedleggene krever også 

at dersom direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, og dersom revisorene som har 

foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om den historiske finansielle informasjonen, eller 

dersom den inneholder forbehold, endringer av uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal det 

gis en begrunnelse, og forbeholdene, endringene av uttalelser, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning 

skal gjengis fullt ut. For å gjøre det mulig for investorer å treffe velbegrunnede investeringsbeslutninger bør utstedere 

omfattes av ovennevnte opplysningskrav, uavhengig av om direktiv 2006/43/EF eller forordning (EU) nr. 537/2014 får 

anvendelse. Vedlegg 1, 3, 6–9, 24 og 25 til delegert forordning (EU) 2019/980 bør derfor endres. 

6) Dersom ordningen med forenklet opplysningsplikt for sekundærutstedelser får anvendelse, kreves det i henhold til 

vedlegg 4 til delegert forordning (EU) 2019/980 at innretninger for kollektiv investering framlegger opplysninger som 

følger av visse avsnitt og punkter i vedlegg 3. For å skape overensstemmelse med opplysningskravene for 

primærutstedelser bør listen over avsnitt og punkter endres slik at den inneholder opplysninger om vesentlige kontrakter, 

og at finansiell proformainformasjon utelates. 

7) I verdipapirdokumentet for sekundærutstedelser av ikke-aksjerelaterte verdipapirer bør beskrivelsen av type, klasse og 

antall verdipapirer som tilbys eller opptas til handel, angis i kategori B på samme måte som for primærutstedelser, 

ettersom ikke alle opplysningene er kjent på det tidspunktet grunnprospektet godkjennes. For å skape overensstemmelse 

med opplysningskravene for primærutstedelser er det dessuten nødvendig å presisere at for sekundærutstedelser av ikke-

aksjerelaterte verdipapirer for ikke-profesjonelle investorer, der prospektsammendraget delvis erstattes med opplysnin-

gene angitt i artikkel 8 nr. 3 bokstav c)–i) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014(7), bør disse 

opplysningene også inngå i verdipapirdokumentet. Vedlegg 16 til delegert forordning (EU) 2019/980 bør derfor endres. 

8) I artikkel 33 nr. 7 i delegert forordning (EU) 2019/980 vises det feilaktig til vedlegg 22 til nevnte forordning i stedet for 

vedlegg 23. Denne feilen bør rettes. 

9) I artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1129 kreves det at et registreringsdokument eller et universelt 

registreringsdokument som er meldt i henhold til nr. 2 i den artikkelen, inneholder et tillegg med nøkkelopplysningene 

om utstederen som omhandlet i artikkel 7 nr. 6 i den forordningen. I artikkel 42 nr. 2 bokstav g) i delegert forordning 

(EU) 2019/980 kreves det feilaktig at et slikt tillegg skal oversendes i alle tilfeller, og ikke bare dersom et slikt tillegg er 

påkrevd. Denne feilen bør rettes. 

10) Forordning (EU) 2017/1129 og delegert forordning (EU) 2019/980 trådte i kraft 21. juli 2019. Av hensyn til 

rettssikkerheten og for å sikre at utstedere ikke utsettes for en uforholdsmessig stor administrativ byrde, bør artikkel 1 

nr. 1–8 og artikkel 2 i denne delegerte forordningen ha samme dato for anvendelse som forordning (EU) 2017/1129 og 

delegert forordning (EU) 2019/980. 

11) Av hensyn til rettssikkerheten bør prospekter som er blitt godkjent mellom 21. juli 2019 og 16. september 2020, fortsatt 

være gyldige inntil deres gyldighetsperiode utløper.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn 

interesse og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 77). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) 2019/980 

I delegert forordning (EU) 2019/980 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Registreringsdokument for egenkapitalinstrumenter 

1. For egenkapitalinstrumenter skal registreringsdokumentet inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 1 til denne 

forordningen, med mindre det utarbeides i samsvar med artikkel 9, 14 eller 15 i forordning (EU) 2017/1129. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan registreringsdokumentet for følgende verdipapirer, dersom disse verdipapirene ikke er 

aksjer eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, utarbeides i samsvar med denne forordningens 

artikkel 7 for verdipapirer for ikke-profesjonelle investorer eller i samsvar med denne forordningens artikkel 8 for 

verdipapirer for engrosmarkedet: 

a) Verdipapirene nevnt i artikkel 19 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 i denne forordningen. 

b) Verdipapirene nevnt i artikkel 19 nr. 2 i denne forordningen, dersom disse verdipapirene kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som er eller vil bli utstedt av et foretak som tilhører utstederens konsern, og som ikke er opptatt 

til handel på et regulert marked. 

c) Verdipapirene nevnt i artikkel 20 nr. 2 i denne forordningen, dersom disse verdipapirene gir rett til å tegne eller 

erverve aksjer som er eller vil bli utstedt av et foretak som tilhører utstederens konsern, og som ikke er opptatt til 

handel på et regulert marked.» 

2) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Registreringsdokument for sekundærutstedelser av egenkapitalinstrumenter 

1. Et særskilt registreringsdokument for egenkapitalinstrumenter som utarbeides i samsvar med artikkel 14 i forordning 

(EU) 2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 3 til denne forordningen. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan registreringsdokumentet for følgende verdipapirer, dersom disse verdipapirene ikke er 

aksjer eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, utarbeides i samsvar med artikkel 9: 

a) Verdipapirene nevnt i artikkel 19 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 i denne forordningen. 

b) Verdipapirene nevnt i artikkel 19 nr. 2 i denne forordningen, dersom disse verdipapirene kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som er eller vil bli utstedt av et foretak som tilhører utstederens konsern, og som ikke er opptatt 

til handel på et regulert marked. 

c) Verdipapirene nevnt i artikkel 20 nr. 2 i denne forordningen, dersom disse verdipapirene gir rett til å tegne eller 

erverve aksjer som er eller vil bli utstedt av et foretak som tilhører utstederens konsern, og som ikke er opptatt til 

handel på et regulert marked.» 

3) Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

Verdipapirdokument for egenkapitalinstrumenter eller andeler utstedt av innretninger for kollektiv investering av 

lukket type 

1. For egenkapitalinstrumenter eller andeler utstedt av innretninger for kollektiv investering av lukket type skal 

verdipapirdokumentet inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 11 til denne forordningen, med mindre det er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 14 eller 15 i forordning (EU) 2017/1129. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal verdipapirdokumentet for verdipapirene nevnt i artikkel 19 nr. 1 og 2 og artikkel 20 nr. 1 

og 2 i denne forordningen, dersom disse verdipapirene ikke er aksjer eller andre omsettelige verdipapirer som kan 

sidestilles med aksjer, utarbeides i samsvar med denne forordningens artikkel 15 for verdipapirer for ikke-profesjonelle 

investorer eller i samsvar med denne forordningens artikkel 16 for verdipapirer for engrosmarkedet.»  
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4) Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Verdipapirdokument for sekundærutstedelser av egenkapitalinstrumenter eller andeler av innretninger for 

kollektiv investering av lukket type 

1. Et særskilt verdipapirdokument for egenkapitalinstrumenter eller andeler utstedt av innretninger for kollektiv 

investering av lukket type som utarbeides i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 2017/1129, skal inneholde 

opplysningene nevnt i vedlegg 12 til denne forordningen. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal det særskilte verdipapirdokumentet for verdipapirene nevnt i artikkel 19 nr. 1 og 2 og 

artikkel 20 nr. 1 og 2 i denne forordningen, dersom disse verdipapirene ikke er aksjer eller andre omsettelige verdipapirer 

som kan sidestilles med aksjer, utarbeides i samsvar med artikkel 17 i denne forordningen.» 

5) Artikkel 24 nr. 4 skal lyde: 

«4. Dersom et universelt registreringsdokument brukes i forbindelse med artikkel 9 nr. 12 i forordning (EU) 2017/1129, 

skal opplysningene omhandlet i den artikkelen framlegges i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/815(*). 
  

(*) 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 (EUT L 143 av 29.5.2019, s. 1).» 

6) Artikkel 25 nr. 5 skal lyde: 

«5. Dersom et universelt registreringsdokument brukes i forbindelse med artikkel 9 nr. 12 i forordning (EU) 2017/1129, 

skal opplysningene omhandlet i den artikkelen framlegges i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/815.» 

7) Artikkel 28 skal lyde: 

«Artikkel 28 

Registreringsdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med egenkapitalinstrumenter 

1. Et særskilt registreringsdokument for egenkapitalinstrumenter som utarbeides i samsvar med artikkel 15 i forordning 

(EU) 2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 24 til denne forordningen. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan det særskilte registreringsdokumentet for følgende verdipapirer, dersom disse verdipapirene 

ikke er aksjer eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, utarbeides i samsvar med artikkel 29 i 

denne forordningen: 

a) Verdipapirene nevnt i artikkel 19 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 i denne forordningen. 

b) Verdipapirene nevnt i artikkel 19 nr. 2 i denne forordningen, dersom disse verdipapirene kan byttes mot eller 

konverteres til aksjer som er eller vil bli utstedt av et foretak som tilhører utstederens konsern, og som ikke er opptatt 

til handel på et regulert marked. 

c) Verdipapirene nevnt i artikkel 20 nr. 2 i denne forordningen, dersom disse verdipapirene gir rett til å tegne eller 

erverve aksjer som er eller vil bli utstedt av et foretak som tilhører utstederens konsern, og som ikke er opptatt til 

handel på et regulert marked.» 

8) Artikkel 30 skal lyde: 

«Artikkel 30 

Verdipapirdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med egenkapitalinstrumenter 

1. Et særskilt verdipapirdokument for egenkapitalinstrumenter som utarbeides i samsvar med artikkel 15 i forordning 

(EU) 2017/1129, skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg 26 til denne forordningen. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal det særskilte verdipapirdokumentet for verdipapirene nevnt i artikkel 19 nr. 1 og 2 og 

artikkel 20 nr. 1 og 2 i denne forordningen, dersom disse verdipapirene ikke er aksjer eller andre omsettelige verdipapirer 

som kan sidestilles med aksjer, utarbeides i samsvar med artikkel 31 i denne forordningen.» 

9) Artikkel 32 nr. 1 bokstav e) skal lyde: 

«e) Opplysningene nevnt i avsnitt 1 i vedlegg 24 og avsnitt 1 i vedlegg 26 eller opplysningene nevnt i avsnitt 1 i vedlegg 

25 og avsnitt 1 i vedlegg 27 til denne forordningen, avhengig av typen verdipapirer.»  
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10) Artikkel 32 nr. 1 bokstav g) skal lyde: 

«g) For egenkapitalinstrumenter gis opplysningene nevnt i punkt 2.1 i vedlegg 26 og, dersom egenkapitalinstrumenter 

utstedes av en utsteder med en markedsverdi som overstiger 200 000 000 euro, opplysningene nevnt i punkt 2.2 i 

vedlegg 26 til denne forordningen.» 

11) I artikkel 32 nr. 1 skal nye bokstaver p) og q) lyde: 

«p) Dersom opplysninger om den underliggende aksjen kreves i henhold til artikkel 19 nr. 2 bokstav b), artikkel 19 nr. 3 

eller artikkel 20 nr. 2 bokstav b) i denne forordningen, opplysningene nevnt i avsnitt 6 i vedlegg 26 til denne 

forordningen eller opplysningene nevnt i avsnitt 6 i vedlegg 27 til denne forordningen, avhengig av typen 

verdipapirer. 

q) Dersom utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, samtykker i at det brukes som nevnt i 

artikkel 5 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) 2017/1129, opplysningene nevnt i avsnitt 7 i vedlegg 26 eller i avsnitt 7 

i vedlegg 27 til denne forordningen, avhengig av typen verdipapirer.» 

12) Ny artikkel 46a skal lyde: 

«Artikkel 46a 

Prospekter som er blitt godkjent mellom 21. juli 2019 og 16. september 2020 

Prospekter som er blitt godkjent mellom 21. juli 2019 og 16. september 2020, skal fortsatt være gyldige inntil deres 

gyldighetsperiode utløper.» 

13) Vedlegg 1 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

14) Vedlegg 3 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

15) Vedlegg 4 endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

16) Vedlegg 6 endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordningen. 

17) Vedlegg 7 endres i samsvar med vedlegg V til denne forordningen. 

18) Vedlegg 8 endres i samsvar med vedlegg VI til denne forordningen. 

19) Vedlegg 9 endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordningen. 

20) Vedlegg 16 endres i samsvar med vedlegg VIII til denne forordningen. 

21) Vedlegg 24 endres i samsvar med vedlegg IX til denne forordningen. 

22) Vedlegg 25 endres i samsvar med vedlegg X til denne forordningen. 

23) Vedlegg 26 endres i samsvar med vedlegg XI til denne forordningen. 

24) Vedlegg 27 endres i samsvar med vedlegg XII til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Rettelser av delegert forordning (EU) 2019/980 

1) I artikkel 33 i delegert forordning (EU) 2019/980 skal nr. 7 lyde: 

«7. Opplysningene nevnt i avsnitt 2, 3 og 4 i vedlegg 23 til denne forordningen kan innarbeides i det særskilte 

sammendraget som underavsnitt.» 

2) Artikkel 42 nr. 2 bokstav g) skal lyde: 

«g) Et tillegg dersom det kreves i henhold til artikkel 26 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1129, med mindre det ikke kreves et 

sammendrag i henhold til artikkel 7 nr. 1 annet ledd i nevnte forordning.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Artikkel 1 nr. 1–8 og artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 21. juli 2019. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg 1 avsnitt 18 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 18.3.1 skal lyde: 

«Punkt 18.3.1 Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. 

Revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF(*) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014(**). 

Dersom direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, skal den årlige 

historiske finansielle informasjonen være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 

registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjons-

standarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og 

konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 

84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av 

foretak av allmenn interesse og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF (EUT L 158 av 27.5.2014,  

s. 77).» 

2) Nytt punkt 18.3.1a skal lyde: 

«Punkt 18.3.1a Dersom revisorene som har foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjonsberetning 

om den historiske finansielle informasjonen, eller dersom den inneholder forbehold, endringer av 

uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal det gis en begrunnelse, og 

forbeholdene, endringene, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning skal gjengis 

fullt ut.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg 3 avsnitt 11 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 11.2.1 skal lyde: 

«Punkt 11.2.1 Revisjonsberetning 

Årsregnskapet skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjonsberetningen skal utarbeides i 

samsvar med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, skal 

årsregnskapet være revidert, eller det skal gis en vurdering av om det for registreringsdokumentets 

formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller 

en tilsvarende standard. I andre tilfeller skal registreringsdokumentet inneholde følgende 

opplysninger: 

a) En erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt. 

b) En forklaring for eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon.» 

2) Nytt punkt 11.2.1a skal lyde: 

«Punkt 11.2.1a Dersom revisorene som har foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjons-

beretning om årsregnskapet, eller dersom den inneholder forbehold, endringer av uttalelser, 

presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal det gis en begrunnelse, og 

forbeholdene, endringene, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning skal gjengis 

fullt ut.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg 4 skal innledningen før avsnitt 1 lyde: 

 «I tillegg til opplysningene som kreves i dette vedlegget, skal en innretning for kollektiv investering 

gi de opplysningene som kreves i avsnitt/punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (selv om beskrivelsen 

av regelverket for utstederens virksomhet bare behøver å gjelde det regelverket som er relevant for 

utsteders investeringer), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (med unntak av finansiell 

proformainformasjon), 19, 20 og 21 i vedlegg 1 til denne forordningen, eller, dersom innretningen 

for kollektiv investering oppfyller kravene i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) 2017/1129, 

opplysningene som kreves i avsnitt/punkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (med unntak av finansiell 

proformainformasjon), 12, 13, 14 og 15 i vedlegg 3 til denne forordningen. 

Dersom andeler utstedes av en innretning for kollektiv investering som er stiftet som et 

investeringsfond forvaltet av en fondsforvalter, skal opplysningene nevnt i avsnitt/punkt 6, 12, 13, 

14, 15.2, 16 og 20 i vedlegg 1 til denne forordningen gis når det gjelder fondsforvalteren, mens 

opplysningene nevnt i punkt 2, 4 og 18 i vedlegg 1 til denne forordningen skal gis når det gjelder 

både fondet og fondsforvalteren.» 
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VEDLEGG IV 

I vedlegg 6 avsnitt 11 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 11.3.1 skal lyde: 

«Punkt 11.3.1 Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. 

Revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU)  

nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, skal den 

historiske finansielle informasjonen være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 

registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjons-

standarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard.» 

2) Nytt punkt 11.3.1a skal lyde: 

«Punkt 11.3.1a Dersom revisorene som har foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjonsberetning 

om den historiske finansielle informasjonen, eller dersom den inneholder forbehold, endringer av 

uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal det gis en begrunnelse, og 

forbeholdene, endringene, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning skal gjengis 

fullt ut.» 
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VEDLEGG V 

I vedlegg 7 avsnitt 11 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 11.2.1 skal lyde: 

«Punkt 11.2.1 Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. 

Revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU)  

nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, skal den 

historiske finansielle informasjonen være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 

registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjons-

standarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard. I andre tilfeller skal registrerings-

dokumentet inneholde følgende opplysninger: 

a) En erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt. 

b) En forklaring for eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon.» 

2) Nytt punkt 11.2.1a skal lyde: 

«Punkt 11.2.1a Dersom revisorene som har foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjons-

beretning om den historiske finansielle informasjonen, eller dersom den inneholder forbehold, 

endringer av uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal det gis en 

begrunnelse, og forbeholdene, endringene, presiseringene eller opplysningene av særlig betyd-

ning skal gjengis fullt ut.» 
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VEDLEGG VI 

I vedlegg 8 avsnitt 10 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 10.2.1 skal lyde: 

«Punkt 10.2.1 Revisjonsberetning 

Årsregnskapet skal være revidert av en uavhengig revisor. Revisjonsberetningen skal utarbeides i 

samsvar med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, skal 

årsregnskapet være revidert, eller det skal gis en vurdering av om det for registrerings-

dokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i 

medlemsstaten eller en tilsvarende standard. I andre tilfeller skal registreringsdokumentet 

inneholde følgende opplysninger: 

a) En erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt. 

b) En forklaring for eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon.» 

2) Nytt punkt 10.2.1a skal lyde: 

«Punkt 10.2.1a Dersom revisorene som har foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjons-

beretning om årsregnskapet, eller dersom den inneholder forbehold, endringer av uttalelser, 

presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal det gis en begrunnelse, og 

forbeholdene, endringene, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning skal gjengis 

fullt ut.» 
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VEDLEGG VII 

I vedlegg 9 avsnitt 8 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 8.2.a.3 skal lyde: 

«Punkt 8.2.a.3 Revisjonsberetning 

Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. 

Revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU)  

nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, skal den 

historiske finansielle informasjonen være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 

registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjons-

standarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard. I andre tilfeller skal registrerings-

dokumentet inneholde følgende opplysninger: 

a) En erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt. 

b) En forklaring for eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon.» 

2) Nytt punkt 8.2.a.4 skal lyde: 

«Punkt 8.2.a.4 En erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Dersom revisorene som 

har foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om den historiske 

finansielle informasjonen, eller dersom den inneholder forbehold, endringer av uttalelser, 

presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal det gis en begrunnelse, og forbehol-

dene, endringene, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning skal gjengis fullt ut.» 
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VEDLEGG VIII 

I vedlegg 16 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 4.1 skal lyde: 

«Punkt 4.1 a) En beskrivelse av type, klasse og antall verdipapirer som tilbys 

offentligheten og/eller opptas til handel. 

b) ISIN (International Security Identification Number) for 

verdipapirene som tilbys offentligheten og/eller opptas til 

handel.» 

Kategori B 

Kategori C 

2) Nytt punkt 7.3.a skal lyde: 

«Punkt 7.3.a 

(Bare for ikke-profesjo-

nelle investorer) 

Dersom sammendraget delvis erstattes med opplysningene angitt i 

artikkel 8 nr. 3 bokstav c)–i) i forordning (EU) nr. 1286/2014, skal 

alle slike opplysninger gis dersom de ikke allerede er gitt andre 

steder i verdipapirdokumentet.» 

Kategori C 
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VEDLEGG IX 

I vedlegg 24 avsnitt 5 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 5.3.1 skal lyde: 

«Punkt 5.3.1 Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. 

Revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU)  

nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, skal den 

historiske finansielle informasjonen være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 

registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjons-

standarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard.» 

2) Nytt punkt 5.3.1a skal lyde: 

«Punkt 5.3.1a Dersom revisorene som har foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjonsberetning 

om den historiske finansielle informasjonen, eller dersom den inneholder forbehold, endringer av 

uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal det gis en begrunnelse, og 

forbeholdene, endringene, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning skal gjengis fullt 

ut.» 
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VEDLEGG X 

I vedlegg 25 avsnitt 5 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 5.3.1 skal lyde: 

«Punkt 5.3.1 Den årlige historiske finansielle informasjonen skal være revidert av en uavhengig revisor. 

Revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU)  

nr. 537/2014. 

Dersom direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke får anvendelse, skal den 

historiske finansielle informasjonen være revidert, eller det skal gis en vurdering av om den for 

registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde i samsvar med gjeldende revisjons-

standarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard.» 

2) Nytt punkt 5.3.1a skal lyde: 

«Punkt 5.3.1a Dersom revisorene som har foretatt lovfestet revisjon, har nektet å utarbeide en revisjonsberetning 

om den historiske finansielle informasjonen, eller dersom den inneholder forbehold, endringer av 

uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal det gis en begrunnelse, og 

forbeholdene, endringene, presiseringene eller opplysningene av særlig betydning skal gjengis 

fullt ut.» 
  



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/145 

 

 

VEDLEGG XI 

I vedlegg 26 gjøres følgende endringer: 

1) Avsnitt 2 skal lyde: 

«AVSNITT 2 ERKLÆRING OM ARBEIDSKAPITAL OG ERKLÆRING OM KAPITALISERING OG 

GJELDSFORPLIKTELSER 

Dette avsnittet inneholder opplysninger om utsteders krav til arbeidskapital og utsteders 

kapitalisering og gjeldsforpliktelser. 

Punkt 2.1 Erklæring om arbeidskapital 

En erklæring fra utsteder om at arbeidskapitalen etter utsteders vurdering anses 

tilstrekkelig til å dekke utsteders nåværende behov, eventuelt opplysning om hvordan 

utsteder planlegger å framskaffe nødvendig arbeidskapital. 

Punkt 2.2 

Bare for utstedere med en 

markedsverdi som overstiger 

200 000 000 euro 

Kapitalisering og gjeldsforpliktelser 

En erklæring om kapitalisering og gjeldsforpliktelser (med skille mellom garanterte og 

ikke-garanterte, sikrede og usikrede gjeldsforpliktelser) på en dato som ikke skal være 

tidligere enn 90 dager før dokumentdatoen. Begrepet «gjeldsforpliktelser» omfatter også 

indirekte og betingede gjeldsforpliktelser. 

Dersom utsteders stilling med hensyn til kapitalisering og gjeldsforpliktelser endres 

vesentlig i løpet av 90-dagersperioden, skal tilleggsopplysninger gis i form av en 

utdypende beskrivelse av endringene eller en oppdatering av tallene.» 

2) Nytt punkt 4.2 skal lyde: 

«Punkt 4.2 Når det gjelder utstedelse av aksjer med tegningsretter, opplysningene nevnt i artikkel 20 

nr. 2.» 

3) Nye avsnitt 6 og 7 skal lyde: 

«AVSNITT 6 OPPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE AKSJER (DERSOM DET ER RELEVANT) 

Punkt 6.1 Dersom det er relevant, opplysningene nevnt i vedlegg 18. 

AVSNITT 7 OPPLYSNINGER OM SAMTYKKE (DERSOM DET ER RELEVANT) 

Punkt 7.1 Dersom utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, samtykker i 

at det brukes som nevnt i artikkel 5 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) 2017/1129, 

følgende tilleggsopplysninger: 

a) Opplysningene nevnt i avsnitt 1 og 2A i vedlegg 22 til denne forordningen, dersom 

samtykket gis til en eller flere nærmere angitte finansielle mellomledd. 

b) Opplysningene nevnt i avsnitt 1 og 2B i vedlegg 22 til denne forordningen, dersom 

samtykket gis til alle finansielle mellomledd.» 
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VEDLEGG XII 

I vedlegg 27 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 3 gjøres følgende endringer: 

a) Punkt 3.1.17 utgår. 

b) Nytt punkt 3.2 skal lyde: 

«Punkt 3.2 Opplysninger om finansielle derivater 

Når det gjelder utstedelse av finansielle derivater, følgende opplysninger: 

a) For finansielle derivater nevnt i artikkel 20 nr. 1, opplysningene nevnt i det 

nummeret. 

b) For finansielle derivater nevnt i artikkel 20 nr. 2, opplysningene nevnt i det 

nummeret. 

c) For finansielle derivater nevnt i artikkel 20 nr. 3, opplysningene nevnt i det 

nummeret.» 

 

2) Nye avsnitt 6 og 7 skal lyde: 

«AVSNITT 6 OPPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE AKSJER (DERSOM DET ER RELEVANT) 

Punkt 6.1 a) Dersom det er relevant, opplysningene nevnt i vedlegg 26 punkt 2.1 og 2.2 med hensyn til 

utstederen av den underliggende aksjen. 

b) Dersom det er relevant, opplysningene nevnt i vedlegg 18. 

AVSNITT 7 OPPLYSNINGER OM SAMTYKKE (DERSOM DET ER RELEVANT) 

Punkt 7.1 Dersom utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, samtykker i at det 

brukes som nevnt i artikkel 5 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) 2017/1129, følgende 

tilleggsopplysninger: 

a) Opplysningene nevnt i avsnitt 1 og 2A i vedlegg 22 til denne forordningen, dersom 

samtykket gis til en eller flere nærmere angitte finansielle mellomledd. 

b) Opplysningene nevnt i avsnitt 1 og 2B i vedlegg 22 til denne forordningen, dersom samtykket 

gis til alle finansielle mellomledd.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/2127 

av 16. desember 2020 

om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 om likeverdigheten av den 

rettslige og tilsynsmessige rammen for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i  

Singapore i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 28 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 28 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 identifiseres de handelsplassene der finansielle motparter som definert 

i artikkel 2 nr. 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(2) og ikke-finansielle motparter som 

oppfyller vilkårene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 648/2012, kan gjennomføre transaksjoner med 

derivater som tilhører en derivatklasse som er erklært å være underlagt handelsplikten. De handelsplassene der slike 

transaksjoner kan gjennomføres, er begrenset til regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter (MHF-er), 

organiserte handelsfasiliteter (OHF-er) og handelsplasser i tredjeland som Kommisjonen anerkjenner som underlagt 

likeverdige rettslige krav og effektivt tilsyn i det aktuelle tredjelandet. Det aktuelle tredjelandet er også pålagt ha et 

effektivt likeverdig system for anerkjennelse av handelsplasser med tillatelse i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 har Kommisjonen ved gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/541(4) fastsatt at den rettslige og tilsynsmessige rammen som gjelder for godkjente børser og anerkjente 

markedsoperatører som er etablert i Singapore og har tillatelse fra Singapores sentralbank (Monetary Authority of 

Singapore, MAS), sikrer at de overholder rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene til Unionens 

handelsplasser fastsatt i direktiv 2014/65/EU, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(5) og forordning 

(EU) nr. 600/2014, og at de er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i Singapore. 

3) Listen over godkjente børser og anerkjente markedsoperatører som er angitt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2019/541, kan oppdateres for eventuelt å utvide virkeområdet for beslutningen om likeverdighet som fastsatt i 

artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU) nr. 600/2014 til å omfatte ytterligere godkjente børser og anerkjente 

markedsoperatører i Singapore eller for å fjerne godkjente børser og anerkjente markedsoperatører fra listen. 

Kommisjonens kan når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom relevant utvikling gjør det nødvendig for 

Kommisjonen å vurdere beslutningen på nytt. På grunnlag av resultatene av den regelmessige eller særlige 

gjennomgåelsen kan Kommisjonen når som helst beslutte å endre eller oppheve beslutningen, spesielt dersom 

utviklingen påvirker de forholdene som lå til grunn for at beslutningen ble vedtatt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 426 av 17.12.2020, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 173/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 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). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 av 1. april 2019 om likeverdigheten av den rettslige og tilsynsmessige rammen 

for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

(EUT L 93 av 2.4.2019, s. 18). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1). 
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4) Etter at gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 ble vedtatt, har en rekke ytterligere anerkjente markedsoperatører som 

er etablert i Singapore, fått tillatelse fra MAS til å handle med derivater som tilhører en derivatklasse som er erklært å 

være underlagt handelsplikten. På bakgrunn av opplysninger mottatt fra MAS overholder disse ytterligere anerkjente 

markedsoperatørene de rettslig bindende kravene som ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 ble anerkjent som 

likeverdige med kravene til Unionens handelsplasser fastsatt i direktiv 2014/65/EU. Kommisjonen mener derfor at det er 

hensiktsmessig å oppdatere listen over godkjente børser og anerkjente markedsoperatører som er angitt i gjennom-

føringsbeslutning (EU) 2019/541, som bør endres for å omfatte ytterligere anerkjente markedsoperatører som er etablert 

i Singapore og har tillatelse fra MAS. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 16. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Godkjente børser med tillatelse fra Monetary Authority of Singapore (MAS) som anses som likeverdige med handelsplasser 

som definert i direktiv 2014/65/EU: 

1) Asia Pacific Exchange Pte Ltd 

2) ICE Futures Singapore Pte Ltd 

3) Singapore Exchange Derivatives Trading Limited 

Anerkjente markedsoperatører med tillatelse fra Monetary Authority of Singapore (MAS) som anses som likeverdige 

med handelsplasser som definert i direktiv 2014/65/EU: 

1) Cleartrade Exchange Pte Ltd 

2) Tradition Singapore (Pte) Ltd 

3) BGC Partners (Singapore) Ltd 

4) GFI Group Pte Ltd 

5) ICAP AP (Singapore) Pte Ltd 

6) Tullet Prebon (Singapore) Ltd 

7) Nittan Capital Singapore Pte Ltd 

8) Bloomberg Tradebook Singapore Pte. Ltd 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1745 

av 13. august 2019 

om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til ladepunkter  

for motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier, 

hydrogenforsyning til veitransport og naturgassforsyning til veitransport og transport på  

vannveier, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for 

alternativt drivstoff(1), særlig artikkel 4 nr. 14, artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens standardiseringsarbeid har som mål å identifisere de nødvendige tekniske spesifikasjonene for 

samvirkingsevnen til lade- og fyllepunkter og sikre at de er angitt i europeiske eller internasjonale standarder, idet det 

tas hensyn til eksisterende europeiske standarder og tilknyttet internasjonal standardiseringsvirksomhet. 

2) I henhold til artikkel 10 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(2) anmodet Kommisjonen(3) 

Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering 

(Cenelec) om å utarbeide og vedta hensiktsmessige europeiske standarder, eller endre eksisterende europeiske 

standarder, for elektrisitetsforsyning til veitransport, sjøtransport og transport på innlands vannveier, hydrogenforsyning 

til veitransport og naturgassforsyning, herunder biometan, til veitransport, sjøtransport og transport på innlands 

vannveier. 

3) Standardene som er utarbeidet av CEN og Cenelec, er godkjent av den europeiske industrien for å sikre mobilitet i hele 

Unionen for kjøretøyer og fartøyer som går på ulike typer drivstoff. CEN og Cenelec anbefalte Kommisjonen å ta disse 

standardene med i Unionens rettslige ramme. De tekniske spesifikasjonene omhandlet i vedlegg II til direktiv 

2014/94/EU bør utfylles eller endres i samsvar med dette. 

4) Bestemmelsene om «samvirkingsevne» i forbindelse med denne delegerte forordningen gjelder utelukkende for 

ladepunkters og energistasjoners evne til å levere energi som er forenlig med alle kjøretøyteknologier, slik at kjøretøyer 

som går på alternativt drivstoff, uten hindringer kan brukes i hele EU.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 268 av 22.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 307 av 28.10.2014, s. 1 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(3) M/533 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 1330 final av 12. mars 2015 om en anmodning om standardisering rettet til de 

europeiske standardiseringsorganisasjonene i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om å utarbeide 

europeiske standarder for infrastruktur for alternativt drivstoff. 
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5) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på ladepunkter for motorvogner i 

gruppe L. Standardene EN 62196-2, «Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging 

of electric vehicles. Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube 

accessories» og IEC 60884-1, «Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General 

requirements», bør gjelde for slike ladepunkter. Derfor bør punkt 1.5 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i 

samsvar med dette. 

6) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på landstrømforsyning til fartøyer 

for fart på innlands vannveier. Standardene EN 15869-2, «Innlandsfartøyer – Elektrisk forbindelse til land, trefasestrøm 

400 V, 50 Hz, opptil 125 A – Del 2: Enhet på land, tilleggskrav» og EN 16840, «Innlandsfartøyer – Elektrisk 

forbindelse til land, trefasestrøm 400 V, 50 Hz og minst 250 A», bør gjelde for slik strømforsyning. Derfor bør punkt 

1.8 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i samsvar med dette. 

7) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på energistasjoner for komprimert 

naturgass (CNG). Den europeiske standarden EN ISO 16923, «Fyllestasjoner for naturgass – CNG-stasjoner for fylling 

av kjøretøyer», omfatter utforming, konstruksjon, drift, inspeksjon og vedlikehold av stasjoner for fylling av CNG på 

kjøretøyer, herunder utstyr og sikkerhets- og betjeningsinnretninger. Denne europeiske standarden gjelder også for deler 

av en energistasjon der naturgassen er gassformig, og der det leveres CNG som stammer fra flytende naturgass  

(L-CNG), i samsvar med EN ISO 16924. Den gjelder også for biometan, oppgradert metan fra kulleier (CBM) og 

gassforsyninger som stammer fra LNG-fordamping (på eller utenfor stasjonen). De delene av standard EN ISO 16923 

som sikrer samvirkingsevnen til CNG-energistasjonene og kjøretøyene, bør gjelde for CNG-fyllepunkter. Derfor bør 

punkt 3.4 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i samsvar med dette. 

8) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på energistasjoner for flytende 

naturgass (LNG). Den europeiske standarden EN ISO 16924, «Fyllestasjoner for naturgass – LNG-stasjoner for fylling 

av kjøretøyer», omfatter i sin nåværende versjon utforming, konstruksjon, drift, inspeksjon og vedlikehold av stasjoner 

for fylling av flytende naturgass (LNG) på kjøretøyer, herunder utstyr og sikkerhets- og betjeningsinnretninger. Denne 

europeiske standarden spesifiserer også utforming, konstruksjon, drift, vedlikehold og inspeksjon av energistasjoner der 

LNG lagret på stasjonen brukes som kilde til CNG for fylling på kjøretøyer (L-CNG-energistasjoner), herunder 

sikkerhets- og betjeningsinnretninger på stasjonen og særskilt utstyr til L-CNG-energistasjoner. Den europeiske 

standarden omfatter energistasjoner med følgende egenskaper: privat adgang, offentlig adgang (selvbetjent eller med 

betjening), levering med og uten teller, energistasjoner med fast LNG-lagring, energistasjoner med mobil LNG. Den 

europeiske standarden EN ISO 12617, «Vegkjøretøyer – Påfyllingstilkobling for flytende naturgass – 3,1 MPa-

tilkobling» i sin nåværende versjon inneholder spesifikasjoner for påfyllingsdyser og -åpninger for flytende naturgass 

(LNG) som er konstruert utelukkende av nye og ubrukte deler og materialer, til veigående kjøretøyer som drives av 

LNG. En påfyllingskopling for LNG består, alt etter hva som er relevant, av påfyllingsåpningen med beskyttelseslokk 

(montert på kjøretøyet) og påfyllingsdysen. Denne europeiske standarden gjelder bare for innretninger som er konstruert 

for et maksimalt driftstrykk på 3,4 MPa (34 bar), som er beregnet på LNG som kjøretøydrivstoff, og som har 

standardiserte tilkoplingskomponenter. De delene av standard EN ISO 16924 som sikrer samvirkingsevnen til LNG-

energistasjonene, samt standard EN ISO 12617l, som fastsetter spesifikasjoner for koplinger, bør gjelde for LNG-

fyllepunkter. Derfor bør punkt 3.2 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i samsvar med dette. 

9) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om de standardene som anbefales anvendt på fyllepunkter for fartøyer for 

fart på innlands vannveier og sjøgående skip. I den europeiske standarden EN ISO 20519, «Skip og marinteknologi – 

Spesifikasjon for bunkring av LNG-drevne fartøyer» skilles det mellomfyllepunkter for sjøgående skip og for fartøyer 

for fart på innlands vannveier. Når det gjelder sjøgående skip, som ikke omfattes av det internasjonale regelverket for 

bygging og utrustning av skip som transporterer flytende gass i bulk (IGC-regelverket), bør LNG-fyllepunktene være i 

samsvar med standard EN ISO 20519. Når det gjelder fartøyer for fart på innlands vannveier, bør imidlertid LNG-

fyllepunktene være i samsvar med standard EN ISO 20519 (punkt 5.3 til 5.7) bare av hensyn til samvirkingsevnen. Den 

europeiske standarden EN ISO 20519 bør gjelde forfyllepunkter for sjøgående skip, og den samme europeiske 

standarden (punkt 5.3 til 5.7) bør gjelde for fyllepunkter for fartøyer for fart på innlands vannveier. Derfor bør punkt 3.1 

i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU utfylles i samsvar med dette. 

10) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om den standarden som anbefales anvendt på fyllepunkter for gassformig 

hydrogen og på fyllingsprotokoller. Den europeiske standarden EN 17127, «Gassformig hydrogen – Tankstasjoner – 

Del 1: Generelle krav» omfatter i sin nåværende versjon samvirkingsevne med hensyn til utforming, konstruksjon, drift, 

inspeksjon og vedlikehold av stasjoner for fylling av gassformig hydrogen på kjøretøyer. Kravene til samvirkingsevne 

beskrevet i standard EN 17127 bør gjelde for fyllepunkter for hydrogen, og samme europeiske standard bør gjelde for de 

relevante fyllingsprotokollene. Derfor bør punkt 2.1 og 2.3 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU endres i samsvar med 

dette.  
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11) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om den standarden som anbefales anvendt for å fastsette kvalitets-

egenskapene for hydrogen som leveres på fyllepunkter for hydrogen for veigående kjøretøyer. Den europeiske 

standarden EN 17124, «Hydrogenbrensel – Produktspesifikasjon og kvalitetssikring – Bruk av brenselceller med 

protonbyttemembran (PEM) til kjøretøyer» omfatter i sin nåværende versjon kvalitetsegenskapene for hydrogendrivstoff 

og den tilhørende kvalitetssikringen for å sørge for at hydrogenproduktet er ensartet når det leveres til bruk i 

brenselcellesystemer med protonbyttemembran (PEM) i veigående kjøretøyer. Den europeiske standarden EN 17124, 

som fastsetter kvalitetsegenskapene for hydrogen som leveres på fyllepunkter for hydrogen, bør gjelde. Derfor bør punkt 

2.2 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU endres i samsvar med dette. 

12) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om at den europeiske standarden EN ISO 17268, «Koblinger for tanking av 

landkjøretøy med hydrogen i gassform», var anbefalt å anvende på koplinger til fylling av gassformig hydrogen. Det er 

derfor viktig å fullføre prosessen med å sertifisere koplinger for fylling av gassformig hydrogen på motorvogner i 

samsvar med standard EN ISO 17268. Når denne prosessen er fullført, bør koplinger til motorvogner for fylling av 

gassformig hydrogen være i samsvar med standard EN ISO 17268. Derfor bør punkt 2.4 i vedlegg II til direktiv 

2014/94/EU endres i samsvar med dette. 

13) CEN og Cenelec informerte Kommisjonen om at den europeiske standarden EN ISO 14469, «Vegkjøretøyer  

– Påfyllingstilkobling for komprimert naturgass», bør gjelde for koplinger/påfyllingsåpninger for CNG. Derfor bør 

punkt 3.3 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU endres i samsvar med dette. 

14) Ekspertgruppen «Sustainable Transport Forum» (forum for bærekraftig transport) og Sentralkommisjonen for skipsfart 

på Rhinen (CCNR) ble rådspurt og avga uttalelse om de standardene som er emnet for denne delegerte kommisjons-

forordningen. 

15) Kommisjonen bør utfylle og endre direktiv 2014/94/EU i samsvar med dette, slik at det viser til de europeiske 

standardene som er utarbeidet av CEN og Cenelec. 

16) Når tekniske spesifikasjoner angitt i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU skal fastsettes, oppdateres eller utfylles gjennom 

delegerte kommisjonsforordninger, gjelder en overgangsperiode på 24 måneder. 

17) Denne forordningen bør omfatte oppdateringer som foretas etter anmodning fra visse medlemsstater med hensyn til 

ladepunkter for motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier og fyllepunkter 

for LNG til transport på vannveier, og som følge av det nye arbeidet som CEN og Cenelec har gjort når det gjelder 

standarder for naturgass- og hydrogenforsyning. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674(4) bør derfor oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Ladepunkter for motorvogner i gruppe L 

For ladepunkter for motorvogner i gruppe L som nevnt i punkt 1.5 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU gjelder følgende 

tekniske spesifikasjoner: 

1) Offentlig tilgjengelige vekselstrømsbaserte ladepunkter på opptil 3,7 kVA som er reservert for elektriske kjøretøyer i 

gruppe L, skal av hensyn til samvirkingsevne være utstyrt med minst ett av følgende: 

a) Stikkontakter eller kjøretøykoplinger av type 3A som beskrevet i standard EN 62196-2 (for lademodus 3). 

b) Stikkontakter som er i samsvar med standard IEC 60884-1 (for lademodus 1 eller 2). 

2) Offentlig tilgjengelige vekselstrømsbaserte ladepunkter på over 3,7 kVA som er reservert for elektriske kjøretøyer i gruppe 

L, skal av hensyn til samvirkingsevne være utstyrt med minst stikkontakter eller kjøretøykoplinger av type 2 som beskrevet 

i standard EN 62196-2.  

  

(4) Delegert kommisjonsforordning EU) 2018/674 av 17. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med 

hensyn til ladepunkter for motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier og fyllestasjoner for LNG 

for transport på vannveier, og om endring av nevnte direktiv med hensyn til koplinger for motorvogner for fylling av gassformig hydrogen 

(EUT L 114 av 4.5.2018, s. 1). 
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Artikkel 2 

Landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier 

For landstrøm til fartøyer for fart på innlands vannveier som nevnt i punkt 1.8 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU gjelder 

følgende tekniske spesifikasjon: 

Landstrømforsyningen til fartøyer for fart på innlands vannveier skal være i samsvar med standard EN 15869-2 eller EN 16840, 

avhengig av energikravene. 

Artikkel 3 

Fyllepunkter for komprimert naturgass (CNG) for motorvogner 

For fyllepunkter for komprimert naturgass (CNG) som nevnt i punkt 3.4 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU gjelder følgende 

tekniske spesifikasjoner: 

Fyllingstrykket (driftstrykket) skal være 20,0 MPa (200 bar) ved 15 °C. Et maksimalt fyllingstrykk på 26,0 MPa med 

«temperaturkompensasjon» er tillatt som omhandlet i standard EN ISO 16923, «Fyllestasjoner for naturgass – CNG-stasjoner 

for fylling av kjøretøyer». 

Artikkel 4 

Fyllepunkter for flytende naturgass (LNG) for motorvogner 

For fyllepunkter for flytende naturgass (LNG) for motorvogner som nevnt i punkt 3.4 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU 

gjelder følgende tekniske spesifikasjoner: 

Fyllingstrykket skal være lavere enn kjøretøytankens maksimale tillatte driftstrykk som omhandlet i EN ISO 16924, 

«Fyllestasjoner for naturgass – LNG-stasjoner for fylling av kjøretøyer». 

Koplingens profil skal være i samsvar med standard EN ISO 12617, «Vegkjøretøyer – Påfyllingstilkobling for flytende 

naturgass – 3,1 MPa-tilkobling». 

Artikkel 5 

Fyllepunkter for fartøyer for fart på innlands vannveier eller sjøgående skip 

For fyllepunkter for fartøyer for fart på innlands vannveier eller sjøgående skip som nevnt i punkt 3.1 i vedlegg II til direktiv 

2014/94/EU gjelder følgende tekniske spesifikasjoner: 

Når det gjelder sjøgående skip, som ikke omfattes av det internasjonale regelverket for bygging og utrustning av skip som 

transporterer flytende gass i bulk (IGC-regelverket), skal LNG-fyllepunktene være i samsvar med standard EN ISO 20519. 

Når det gjelder fartøyer for fart på innlands vannveier, skal imidlertid LNG-fyllepunktene være i samsvar med standard EN ISO 

20519 (punkt 5.3 til 5.7) bare av hensyn til samvirkingsevnen. 

Artikkel 6 

I vedlegg II til direktiv 2014/94/EF gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 2.1 skal lyde: 

«2. 1. Utendørs fyllepunkter for hydrogen som leverer gassformig hydrogen til bruk som drivstoff i motorvogner, skal 

oppfylle kravene til samvirkingsevne beskrevet i standard EN 17127, «Gassformig hydrogen – Tankstasjoner – Del 1: 

Generelle krav».» 
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2) Punkt 2.2. skal lyde: 

«2.2. Kvalitetsegenskapene til hydrogen som leveres på fyllepunkter for hydrogen for motorvogner, skal oppfylle kravene 

beskrevet i standard EN 17124, «Hydrogenbrensel – Produktspesifikasjon og kvalitetssikring – Bruk av brenselceller med 

protonbyttemembran (PEM) til kjøretøyer»; metodene for å sikre at kravene til hydrogenkvalitet oppfylles, er også 

beskrevet i standarden.» 

3) Punkt 2.3 skal lyde: 

«2.3. Fyllingsalgoritmen skal oppfylle kravene i standard EN 17127, «Gassformig hydrogen – Tankstasjoner – Del 1: 

Generelle krav».» 

4) Punkt 2.4 skal lyde: 

«2.4. Når prosessen for sertifisering av koplinger som omfattes av standard EN ISO 17268 er fullført, skal koplinger for 

fylling av gassformig hydrogen på motorvogner oppfylle kravene i standard EN ISO 17268, «Koblinger for tanking av 

landkjøretøy med hydrogen i gassform».» 

5) Punkt 3.3 skal lyde: 

«3.3. Koplingens profil skal oppfylle kravene i standard EN ISO 14469, «Vegkjøretøyer - Påfyllingstilkobling for 

komprimert naturgass».» 

Artikkel 7 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674 oppheves. 

Artikkel 8 

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

12. november 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 13. august 2019. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1241 

av 28. august 2020 

om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/68/EF om innlands transport av farlig gods 

[meddelt under nummer C(2020) 5797](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF inneholder lister over nasjonale unntak som 

åpner mulighet for å ta hensyn til særlige nasjonale forhold. Medlemsstatene har anmodet om flere nye nasjonale unntak 

og flere endringer av godkjente unntak. 

2) Kommisjonen har undersøkt eller gjennomgått disse unntakene og funnet at vilkårene nevnt i artikkel 6 nr. 2 og 4 i 

direktiv 2008/68/EF er oppfylt. Unntakene bør derfor godkjennes. 

3) Ettersom avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF derfor må endres, er det av 

klarhetshensyn hensiktsmessig at de erstattes i sin helhet. 

4) Direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene oppført i vedlegget gis adgang til å gjennomføre unntakene som er angitt i vedlegget, med hensyn til transport 

av farlig gods på sitt territorium. 

Artikkel 2 

Avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 1.9.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2021 av 11. juni 2021 

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

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

2022/EØS/83/22 
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Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 28. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Adina-Ioana VĂLEAN 

Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal avsnitt I.3 lyde: 

«I.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene for transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RO–a/bi/bii–MS–nn 

RO = vei 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = forkortelse for medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO–a–BE–2 

Gjelder: Transport av ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt produkter av forskjellige klasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse i transportdokumentet: «ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt 

produkter av forskjellige klasser». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 6-97. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–a–BE–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–HU–2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 4-2004. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–a–BE–4 

Gjelder: Unntak fra alle ADR-kravene ved nasjonal transport av høyst 1 000 brukte ioniske røykdetektorer fra private 

husholdninger til behandlingsanlegget i Belgia, via returpunktene som er planlagt i scenarioet for selektiv innsamling av 

røykdetektorer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Alle krav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ioniske røykdetektorer til privat bruk er ikke underlagt lovfestet kontroll fra et radiologisk 

synspunkt når røykdetektoren er av en godkjent type. Transporten av disse røykdetektorene til sluttbrukeren er også unntatt 

fra ADR-kravene. (Se 1.7.1.4. bokstav e).) 

I direktiv 2002/96/EF (om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) kreves selektiv innsamling av brukte røykdetektorer for 

behandling av kretskortene og, for ioniske røykdetektorer, for å fjerne radioaktive stoffer. For å gjøre denne selektive 

innsamlingen mulig er det utviklet et mulig scenario for å oppmuntre private husholdninger til å bringe sine brukte 

røykdetektorer til et returpunkt, hvorfra disse røykdetektorene kan sendes til et behandlingsanlegg, noen ganger via et andre 

returpunkt eller et midlertidig lagringssted. 

På returpunktene vil det stilles til rådighet metallemballasje med en kapasitet på høyst 1 000 røykdetektorer. Fra disse 

punktene kan én slik emballasje med røykdetektorer transporteres sammen med annet avfall til et midlertidig lagringssted 

eller til behandlingsanlegget. Emballasjen vil merkes med ordet «røykdetektor». 
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Scenario for selektiv innsamling av røykdetektorer omfattes av vilkårene 

for fjerning av godkjente instrumenter fastsatt i artikkel 3.1.d.2 i kongelig dekret av 20. juli 2001 om alminnelige regler for 

strålevern. 

Merknader: Unntaket er nødvendig for å gjøre selektiv innsamling av brukte ioniske røykdetektorer mulig. 

Gyldig til: 30. juni 2026 

DK Danmark 

RO–a–DK–2 

Gjelder: Veitransport av emballasje som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasje som inneholder fenghetter, i 

det samme kjøretøyet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.2 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om blanding av emballasjer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: ADR-reglene skal overholdes ved veitransport av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods  

§ 4, stk. 1. 

Merknader: Det er et praktisk begrunnet behov for å kunne pakke eksplosjonsfarlige stoffer sammen med fenghetter på 

samme kjøretøy når slike varer transporteres fra lagringsstedet til arbeidsplassen og tilbake igjen. 

Når den danske lovgivningen om transport av farlig gods endres, vil danske myndigheter tillate slik transport på følgende 

vilkår: 

1. Transporten kan inneholde høyst 25 kg eksplosjonsfarlige stoffer i gruppe D. 

2. Transporten kan inneholde høyst 200 fenghetter i gruppe B. 

3. Fenghetter og eksplosjonsfarlige stoffer skal pakkes hver for seg i FN-godkjent emballasje i samsvar med reglene i 

direktiv 2000/61/EF om endring av direktiv 94/55/EF. 

4. Avstanden mellom emballasjer som inneholder fenghetter, og emballasjer som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, 

skal være minst 1 meter. Denne avstanden skal overholdes selv om kjøretøyet plutselig bråbremser. Emballasjer som 

inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasjer som inneholder fenghetter, skal lastes slik at de raskt kan fjernes 

fra kjøretøyet. 

5. Alle andre regler for veitransport av farlig gods skal overholdes. 

Gyldig til: 30. juni 2026 

RO–a–DK–3 

Gjelder: Veitransport av emballasjer og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods av visse klasser fra 

husholdninger og foretak, med sikte på sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Delene og kapitlene 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballeringsbestemmelser, 

framgangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, alminnelige krav til transportenheter og utstyr 

om bord samt opplæringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inneremballasjer og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods i visse 

klasser innsamlet fra private husholdninger eller foretak med henblikk på sluttbehandling, kan emballeres sammen i visse 

ytteremballasjer og/eller overpakninger og transporteres etter spesielle prosedyrer for forsendelse, inkludert særskilte 

restriksjoner for emballering og merking. Mengden farlig gods per inneremballasje, per ytteremballasje og/eller per 

transportenhet er begrenset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods  

§ 4, stk. 3.  
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Merknader: Avfallshåndterere kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF når 

avfall med rester av farlig gods er innsamlet fra private husholdninger og foretak med henblikk på sluttbehandling. Avfallet 

befinner seg vanligvis i emballasje som er solgt i detaljhandel. 

Gyldig til: 1. januar 2025 

DE Tyskland 

RO–a–DE–1 

Gjelder: Samemballering og samlasting av bildeler med klassifikasjon 1.4G med visse typer farlig gods (n4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10 og 7.5.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om samemballering og samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: UN 0431 og UN 0503 kan lastes sammen med visse typer farlig gods (produkter knyttet til 

bilproduksjon) i visse mengder, som angitt i unntaket. Verdien 1 000 (jf. 1.1.3.6.4) skal ikke overskrides. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 28. 

Merknader: Unntaket er nødvendig for å sikre rask levering av sikkerhetsdeler til biler i tråd med lokal etterspørsel. På 

grunn av det store produktsortimentet lagerføres produktene som oftest ikke hos lokale verksteder. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–2 

Gjelder: Unntak fra kravet om å medbringe et transportdokument og en erklæring fra avsender for visse mengder farlig 

gods som definert i 1.1.3.6 (n1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 7: Det kreves ikke et transportdokument dersom mengden 

varer som transporteres, ikke overstiger mengdene angitt i 1.1.3.6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 18. 

Merknader: Opplysningene som framgår av merkingen av emballasjen, anses som tilstrekkelig for nasjonal transport, 

ettersom et transportdokument ikke alltid er hensiktsmessig ved lokal distribusjon. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–3 

Gjelder: Transport av målestandarder og drivstoffpumper (tomme, ikke-rengjorte). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Bestemmelser om UN-nummer 1202, 1203 og 1223. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Emballasje, merking, dokumenter, transport- og håndteringsbestemmelser samt 

bestemmelser for kjøretøyets mannskap. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse av gjeldende forskrifter og tilleggsbestemmelser om anvendelse av unntaket; 

opptil 1 000 l: tilsvarer tom, ikke-rengjort emballasje; over 1 000 l: overholdelse av visse forskrifter for tanker; bare 

transport av tom, ikke-rengjort emballasje. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 24.  
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Merknader: Liste nr. 7, 38, 38a. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–5 

Gjelder: Samemballering tillatt. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2 

Innhold i vedlegget til direktivet: Samemballering ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til samemballering av gjenstander i klasse 1.4S (patroner 

til små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmaterialer i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av 

sett som selges samemballert i emballasjegruppe II i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 21. 

Merknader: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

IE Irland 

RO–a–IE–1 

Gjelder: Unntak fra krav 5.4.0 i ADR til et transportdokument for transport av bekjempningsmidler i ADR-klasse 3, oppført 

under 2.2.3.3 som FT2-bekjempningsmidler (flammepunkt under 23 °C) og ADR-klasse 6.1, oppført under 2.2.61.3 som 

T6-bekjempningsmidler, væske (flammepunkt ved eller over 23 °C), dersom mengdene farlig gods som transporteres, ikke 

overstiger mengdene angitt i 1.1.3.6 i ADR. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for transport av bekjempningsmidler i ADR-klasse 3 og 

6.1 dersom mengden farlig gods som transporteres, ikke overstiger de fastsatte mengdene i 1.1.3.6 i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations 2004”. 

Merknader: Kravet er unødvendig og byrdefullt for lokal transport og levering av slike bekjempningsmidler. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–IE–4 

Gjelder: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til transport av gassflasker til bruk ved tapping 

(av drikker) når de transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes sammen med). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Merking av kjøretøyer, dokumentasjon som skal medbringes, og bestemmelser om 

transportutstyr og transportoperasjoner. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til gassflasker til bruk ved 

tapping av drikker, når disse gassflaskene transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes sammen 

med). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Merknader: Hovedvirksomheten består av distribusjon av kolli med drikker, som ikke er stoffer ifølge ADR, sammen med 

noen få små flasker med tilhørende gasser som tilsettes under tappingen. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–a–IE–5 

Gjelder: Unntak for nasjonal transport i Irland fra kravene i 6.2 og 4.1 i ADR til konstruksjon, prøving og bruk av 

gassflasker og trykkfat i klasse 2 som er blitt transportert i en multimodal transportoperasjon, herunder sjøtransport, når 

disse gassflaskene og trykkfatene i) bygges, prøves og brukes i samsvar med IMDG-koden, ii) ikke etterfylles i Irland, men 

transporteres tilbake, i nominell tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten, og iii) distribueres lokalt i 

små mengder. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser som gjelder multimodale transporter, herunder sjøtransport, bruk av 

gassflasker og trykkfat i ADR-klasse 2 og bygging og prøving av de nevnte gassflaskene og trykkfatene i ADR-klasse 2. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i 4.1 og 6.2 får ikke anvendelse på gassflasker og trykkfat i klasse 2 dersom 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges og prøves i samsvar med IMDG-koden, ii) brukes i samsvar med IMDG-koden, iii) er 

transportert til avsenderen med multimodal transport, herunder sjøtransport, iv) transporteres fra mottakeren av transporten 

nevnt i iii) til sluttbrukeren i løpet av én dag og langs én transportrute, v) ikke etterfylles i landet, men transporteres tilbake, 

i nominell tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for den multimodale transporten nevnt i iii), og vi) distribueres 

lokalt i landet i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Merknader: Gassene i disse gassflaskene og trykkfatene har spesifikasjoner basert på sluttbrukerens krav som gjør det 

nødvendig å importere dem utenfra ADR-området. Etter bruk skal de vanligvis tomme gassflaskene og trykkfatene 

transporteres tilbake til opprinnelseslandet for etterfylling med de særskilt angitte gassene – de skal ikke etterfylles i Irland 

eller i noen annen del av ADR-området. Selv om gassflaskene og trykkfatene ikke er i samsvar med ADR, er de i samsvar 

med og godkjent i henhold til IMDG-koden. Den multimodale transporten, som starter utenfor ADR-området, skal ende hos 

importøren, som distribuerer gassflaskene og trykkfatene lokalt til sluttbrukeren i Irland i små mengder. Denne transporten 

innenfor Irlands grenser ville ha vært omfattet av endret artikkel 6 nr. 9 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–IE–6 

Gjelder: Unntak fra noen av bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking av 

små mengder (under grenseverdiene i 1.1.3.6) pyrotekniske artikler som har gått ut på dato, med klassifiseringskode 1.3G, 

1.4G og 1.4S i klasse 1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF, med stoffidentifikasjonsnummer UN 0092, 0093, 

0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg for 

sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 2, 4, 5 og 6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser. Klassifisering. Emballeringsbestemmelser. Forsendelses-

bestemmelser. Produksjon og prøving av emballasjer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking 

av pyrotekniske artikler som har gått ut på dato og er merket med UN-numrene 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 

0403, 0404, 0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg, får ikke anvendelse dersom de 

alminnelige emballeringsbestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er oppfylt og transportdokumentet 

inneholder tilleggsopplysninger. Unntaket gjelder bare når små mengder av nevnte pyrotekniske artikler som har gått ut på 

dato, transporteres lokalt til nærmeste militæranlegg for sikker sluttbehandling. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g). 

Merknader: Transport av små mengder pyrotekniske artikler som har gått ut på dato, særlig fra lystbåteiere og 

skipshandlere, til militæranlegg med sikte på sikker sluttbehandling har skapt problemer, særlig med hensyn til emballasje. 

Unntaket gjelder for lokal transport av små mengder (mindre enn dem som er angitt i 1.1.3.6) og omfatter alle UN-numre 

som er tildelt pyrotekniske artikler som skal brukes innenfor sjøfart.  
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Gyldig til: 30. januar 2025 

RO–a–IE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–HU–2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Gyldig til: 30. juni 2022. 

ES Spania 

RO–a–ES–1 

Gjelder: Merking av containere 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Merkene skal påføres på begge sider og i hver ende av en container, MEGC, 

tankcontainer eller løstank. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Merket trenger ikke påføres containere som transporterer kolli, når de brukes utelukkende til 

veitransport. Dette unntaket gjelder ikke for klasse 1 og 7. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8. 

Merknader: Når en container, som ikke er en tankcontainer, brukes bare til veitransport, og er ikke knyttet til intermodal 

transport, fungerer den som et vekselflak. Ved transport av emballerte produkter på vekselflak kreves det ingen faresedler, 

unntatt for klasse 1 og 7. 

Det har derfor vært ansett som hensiktsmessig å unnta containere som brukes som vekselflak ved veitransport, bare fra 

kravet om merking, unntatt for containere som transporterer gods i klasse 1 eller 7. 

I dette unntaket sidestilles containere med vekselflak med hensyn til sikkerhetsvilkår, og det er ingen grunn til å ha flere 

krav til containere enn til vekselflak, ettersom disse oppfyller flere sikkerhetskrav på grunn av sin spesifikke utforming og 

konstruksjon. Øvrig merking som kreves for kjøretøyer som transporterer farlig gods, skal være i samsvar med 

bestemmelsene i kapittel 5.3 avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

Gyldig til: 1. januar 2025. 

FR Frankrike 

RO–a–FR–2 

Gjelder: Transport av avfall fra helseomsorg som medfører fare for infeksjon og omfattes av UN 3291, med en masse på 

høyst 15 kg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i ADR til transport av avfall fra helseomsorg som innebærer fare for 

infeksjon og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route – Article 12. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–FR–5 

Gjelder: Transport av farlig gods i kjøretøyer for offentlig persontransport (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.1.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av passasjerer og farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av annet farlig gods enn farlig gods i klasse 7 som håndbagasje i 

kjøretøyer for offentlig transport: bare bestemmelsene om emballering og merking av pakker fastsatt i 4.1, 5.2 og 3.4 får 

anvendelse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1. 

Merknader: Bare farlig gods til privat eller eget yrkesmessig bruk kan transporteres som håndbagasje. Pasienter med 

åndedrettsproblemer kan ha med seg bærbare gassbeholdere med nødvendig mengde for én reise. 

Gyldig til: 28. februar 2022 

RO–a–FR–6 

Gjelder: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Plikt til å ha et transportdokument. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder som ikke er i klasse 7 og ikke 

overstiger grenseverdiene i 1.1.3.6, omfattes ikke av plikten til å ha et transportdokument som fastsatt i 5.4.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. 

Gyldig til: 28. februar 2022 

RO–a–FR–7 

Gjelder: Veitransport av prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, for 

markedstilsynsformål. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifisering, særlige bestemmelser og unntak ved transport 

av farlig gods emballert i begrensede mengder, bestemmelser om bruk av emballasje og tanker, framgangsmåter for 

forsendelse, krav til produksjon av emballasje, bestemmelser om transportvilkår, håndtering, lasting og lossing, krav til 

transportutstyr og transporter, krav til konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, og som 

transporteres for analyse som inngår i markedstilsynsvirksomhet, skal emballeres i sammensatt emballasje. De skal oppfylle 

reglene for største mengde for inneremballasje avhengig av hvilken type farlig gods det gjelder. Ytteremballasjen skal 

oppfylle kravene til kasser av hardplast (4H2, avsnitt I.1 kapittel 6.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF). Ytteremballasjen 

må være forsynt med merkingen i avsnitt I.1 nr. 3.4.7 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF og med teksten «Prøver til 

analyse» (på fransk: «Echantillons destinés à l’analyse»). Dersom disse bestemmelsene er oppfylt, omfattes transporten 

ikke av bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 

transports de marchandises dangereuses par voies terrestres 

Merknader: Unntaket i avsnitt I.1 nr. 1.1.3 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF omfatter ikke transport av prøver av farlig 

gods for analyse tatt av eller på vegne av vedkommende myndigheter. For å sikre effektivt markedstilsyn har Frankrike 

innført en framgangsmåte som bygger på systemet for begrensede mengder, for å sørge for sikker transport av prøver som 

inneholder farlig gods. Ettersom det ikke alltid er mulig å anvende bestemmelsene i tabell A, er mengdebegrensninger for 

inneremballasje definert på en mer operasjonell måte.  
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Gyldig til: 1. januar 2025 

HU Ungarn 

RO–a–HU–1 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–DE–2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Gyldig til: 30. januar 2025 

RO–a–HU–2 

Gjelder: Distribusjon av gods i inneremballasjer til detaljister eller fra lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere 

og fra detaljister til sluttbrukere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Det kreves ikke at inneremballasjen er tildelt et merke i samsvar med nr. 6.1.3 i avsnitt I.1 i 

vedlegg I til direktiv 2008/68/EF eller merket på annen måte dersom den inneholder farlig gods som opprinnelig er 

emballert i samsvar med kapittel 3.4 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF, og som transporteres i en mengde som 

fastsatt i nasjonal lovgivning. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Merknader: Kravene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en 

transport fra et distribusjonslager til en detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette 

unntaket er å tillate at inneremballasjer med gods for detaljsalg kan transporteres på den siste strekningen av en lokal 

distribusjonsrute uten en ytteremballasje. 

Gyldig til: 30. januar 2025 

AT Østerrike 

RO–a–AT–1 

Gjelder: Små mengder av alle klasser unntatt klasse 1, 6.2 og 7. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.4 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av farlig gods emballert i begrensede mengder. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Opptil 30 kg eller liter farlig gods som ikke tilhører transportkategori 0 eller 1, i 

inneremballasjer for begrensede mengder, eller i emballasje som er i samsvar med ADR eller som er robuste gjenstander, 

kan emballeres sammen i X-prøvede kasser. 

Sluttbrukere kan hente dem fra og bringe dem tilbake til butikken, og detaljister kan transportere dem til sluttbrukere eller 

mellom sine egne butikker. 

Per transportenhet kan det transporteres høyst 333 kg eller liter innenfor en radius på 100 km. 

Kassene skal være merket på en ensartet måte og ledsages av et forenklet transportdokument. 

Noen få bestemmelser om lasting og håndtering får anvendelse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: „Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen – GGBV-GM from 

5.7.2019, BGBl. II Nr. 203/2019“.  
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Gyldig til: 30. juni 2022. 

PT Portugal 

RO–a–PT–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–HU–2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Gyldig til: 30. januar 2022 

FI Finland 

RO–a–FI–1 

Gjelder: Transport av farlig gods i visse mengder i busser. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 4 og 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak, bestemmelser om emballering, merking og dokumentasjon. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Små mengder nærmere angitt farlig gods kan transporteres som gods i busser med 

passasjerer, forutsatt at den samlede mengden ikke overstiger 200 kilo. En privatperson kan transportere farlig gods nevnt i 

avsnitt 1.1.3 i en buss dersom de aktuelle varene er emballert for detaljsalg og beregnet på personlig bruk. Den samlede 

mengden brannfarlige væsker i beholdere som kan etterfylles, skal ikke overstige 5 liter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig 

gods og regjeringsdekret om veitransport av farlig gods (194/2002). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–FI–2 

Gjelder: Beskrivelse av tomme tanker i transportdokumentet. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 5, 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særlige bestemmelser om transport i tankkjøretøyer eller transportenheter med mer enn én 

tank. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av tomme, ikke-rengjorte tankkjøretøyer eller transportenheter med én eller 

flere tanker merket i samsvar med 5.3.2.1.3, kan det sist transporterte stoffet angitt i transportdokumentet være stoffet med 

det laveste flammepunktet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig 

gods. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–FI–3 

Gjelder: Merking av transportenheter for sprengstoff. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2.1.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle merkingsbestemmelser om oransjefargede skilter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transportenheter som brukes til transport (vanligvis i varebiler) av små mengder sprengstoff 

(største nettomasse 1 000 kg) til steinbrudd og arbeidssteder, kan merkes foran og bak med store faresedler for klasse 1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig 

gods.  
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Gyldig til: 30. juni 2021 

SE Sverige 

RO–a–SE–1 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–FR–7. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav a) (små mengder). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Bakgrunn for direktivet: 

Henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Merknader: 

Gyldig til: 30. juni 2022 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO–bi–BE–5 

Gjelder: Transport av avfall til sluttbehandlingsanlegg for avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.2, 5.4, 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, merking og emballeringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I stedet for at avfallet klassifiseres etter ADR, deles det opp i ulike grupper (brannfarlige 

løsemidler, malinger, syrer, batterier osv.) for å unngå farlige reaksjoner innenfor én gruppe. Kravene til produksjon av 

emballasje er mindre strenge. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Merknader: Denne bestemmelsen kan anvendes på transport av små mengder avfall til avfallshåndteringsanlegg. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 01-2004. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 02-2003. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–8 

Gjelder: Unntak fra forbudet for føreren eller dennes medhjelper mot å åpne emballasje med farlig gods i en lokal 

distribusjonskjede fra et lokalt distribusjonslager til en detaljist eller sluttbruker, og fra detaljisten til sluttbrukeren (unntatt 

for klasse 7). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.3.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud for føreren eller dennes medhjelper mot å åpne emballasje med farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Forbudet mot å åpne emballasje begrenses av tilleggsbestemmelsen «med mindre 

transportforetaket har gitt tillatelse til det». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Merknader: Bokstavelig oppfattet kan forbudet i vedlegget, slik det er formulert, skape alvorlige problemer for distribu-

sjonen på detaljistnivå. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–10 

Gjelder: Transport i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntakene gjelder dokumentasjon, førerkort og merking av emballasje. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 

og 38-2014. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–11 

Gjelder: Innsamling av butan-/propanflasker uten merking som oppfyller kravene. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.2.2.1.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Gassflasker må ha faremerker. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved innsamling av flasker som har inneholdt UN 1965, er det ikke nødvendig å erstatte 

manglende faremerker dersom kjøretøyet er korrekt merket (modell 2.1). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 14-2016. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–12 

Gjelder: Transport av UN 3509 i presenningsdekkede bulkcontainere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.3.2.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: UN 3509 må transporteres i lukkede bulkcontainere. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 15-2016. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–13 

Gjelder: Transport av DOT-flasker. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.2.3.4 til 6.2.3.9 

Innhold i vedlegget til direktivet: Gassflasker må produseres og prøves i samsvar med kapittel 6.2 i ADR. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Gassflasker som er produsert og prøvd i samsvar med kravene til De forente staters 

transportdepartement (Department of Transportation – DOT), kan brukes til transport av en begrenset liste over gasser som 

er vedlagt unntaket. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak BWV01-2017.  
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Gyldig til: 31. desember 2022 

DK Danmark 

RO–bi–DK–1 

Gjelder: UN 1202, 1203, 1223 og klasse 2 – intet transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument kreves. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av mineraloljeprodukter i klasse 3, UN 1202, 1203 og 1223 og gasser i klasse 

2 i forbindelse med distribusjon (levering av varer til to eller flere mottakere og innsamling av returvarer i lignende 

situasjoner) er det ikke nødvendig med et transportdokument, forutsatt at de skriftlige instruksene samt de opplysningene 

som kreves i henhold til ADR, inneholder opplysninger om UN-nummer, navn og klasse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. 

Merknader: Begrunnelsen for dette nasjonale unntaket er at utviklingen av elektronisk utstyr gjør at f.eks. oljeselskapene 

kan bruke slikt utstyr til kontinuerlig å overføre opplysninger om kundene til kjøretøyene. Ettersom disse opplysningene 

ikke er tilgjengelige når transporten starter, men blir overført til kjøretøyet under transporten, er det ikke mulig å utarbeide 

transportdokumentene før transporten starter. Disse formene for transport er begrenset til avgrensede områder. 

Danmark har for tiden unntak fra en tilsvarende bestemmelse i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2026. 

RO–bi–DK–2 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som 

endret. 

Gyldig til: 30. juni 2026 

RO–bi–DK–3 

Gjelder: Transport av farlig gods innenfor private områder som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Når det gjelder veitransport av farlig gods mellom to eller flere separate private områder som 

ligger i umiddelbar nærhet av hverandre, kan transport skje med skriftlig tillatelse fra vedkommende myndighet – visse 

vilkår gjelder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods. 

Merknader: Det kan lett oppstå en situasjon der gods transporteres mellom private lokaler i nærheten av hverandre, men der 

det fortsatt er nødvendig å benytte offentlig vei over en svært begrenset avstand (f.eks. kryssing av vei). Dette utgjør ikke 

transport av farlig gods på en offentlig vei i vanlig forstand, og mindre strenge vilkår gjelder. 

Gyldig til: 30. juni 2026 

RO–bi–DK–4 

Gjelder: Veitransport av farlig gods i visse klasser fra private husholdninger og foretak til nærliggende returpunkter for 

avfall eller mellombehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling.  
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Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, 

emballeringsbestemmelser, framgangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, bestemmelser om 

vilkår for transport, lasting, lossing og håndtering, krav til kjøretøyets mannskap, utstyr, drift og dokumentasjon samt krav 

til konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Farlig gods fra private husholdninger og foretak kan på visse vilkår transporteres til 

nærliggende returpunkter for avfall eller mellombehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. Ulike bestemmelser 

skal overholdes avhengig av transportens art og de risikoene som er forbundet med den, slik som mengden farlig gods per 

inneremballasje, per ytteremballasje og/eller per transportenhet, og hvorvidt transport av farlig gods er underordnet 

foretakets hovedvirksomhet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods  

§ 4, stk. 3. 

Merknader: Avfallshåndterere og foretak kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF når avfall som kan inneholde rester av farlig gods, transporteres fra private husholdninger og/eller 

foretak til nærliggende returpunkter for avfall med henblikk på sluttbehandling. Avfallet er vanligvis emballasje som 

opprinnelig er transportert i samsvar med unntaket i nr. 1.1.3.1 bokstav c) i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF 

og/eller solgt i detaljhandel. Unntak 1.1.3.1 bokstav c) får imidlertid ikke anvendelse på transport til returpunkter for avfall, 

og bestemmelsene i kapittel 3.4 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er ikke hensiktsmessige for transport av 

avfall av inneremballasje. 

Gyldig til: 1. januar 2025 

RO–bi–DK–5 

Gjelder: Unntak som gjør det mulig å laste og losse farlig gods som omfattes av særlige bestemmelser CV1 i 7.5.11 eller S1 

i 8.5, på et offentlig sted uten særskilt tillatelse fra vedkommende myndigheter. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktivet: 7.5.11, 8.5 

Innhold i vedlegget til direktivet: Tilleggsbestemmelser om lasting, lossing og håndtering. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lasting og lossing av farlig gods på et offentlig sted kan skje uten særskilt tillatelse fra 

vedkommende myndighet, som unntak fra kravene i 7.5.11 eller 8.5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods. 

Merknader: For nasjonal transport innenfor statens grenser medfører denne bestemmelsen en svært stor byrde for 

vedkommende myndigheter og for virksomhetene som håndterer det farlige godset. 

Gyldig til: 30. juni 2026 

DE Tyskland 

RO–bi–DE–1 

Gjelder: Utelatelse av visse opplysninger i transportdokumentet (n2). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 1 (unntatt 1.4S), 5.2 og 7: 

Det kreves ikke opplysninger i transportdokumentet om følgende: 

a) Mottakeren, ved lokal distribusjon (unntatt ved full last og ved transport som må følge bestemte ruter). 

b) Antall og type emballasjer, dersom 1.1.3.6 ikke anvendes, og dersom kjøretøyet overholder alle bestemmelsene i 

vedlegg A og B. 

c) Tomme, ikke-rengjorte tanker (det er tilstrekkelig med transportdokumentet for den siste lasten).  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 18. 

Merknader: Det vil ikke være praktisk å anvende alle bestemmelsene for denne typen trafikk. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DE–3 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammensatt emballasje og transport av farlig avfall i pakker og IBC-

er; avfall skal pakkes i inneremballasje (som ved innsamling) og kategoriseres i særskilte avfallsgrupper (for å unngå farlige 

reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); det benyttes særskilte skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene og som 

fraktbrev; innsamlet husholdningsavfall, laboratorieavfall osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 20. 

Merknader: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DE–5 

Gjelder: Lokal transport av UN 3343 (nitroglyserinblanding, desensitert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert andre steder, 

med høyst 30 vektprosent nitroglyserin) i tankcontainere, som unntak fra nr. 4.3.2.1.1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av tankcontainere. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av nitroglyserin (UN 3343) i tankcontainere, over korte avstander, forutsatt 

at følgende vilkår er oppfylt: 

1. Krav til tankcontainere 

1.1. Bare tankcontainere som er særlig godkjent for dette formål, kan benyttes, og skal for øvrig oppfylle kravene til 

konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, prøvinger, merking og drift i kapittel 6.8 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

1.2. Tankcontainerens lukkemekanisme må være utstyrt med et trykkavlastningssystem som gir etter når det indre trykket 

stiger til 300 kPa (3 bar) over normaltrykk, og dermed frigjør en åpning som er rettet oppover og har en 

trykkavlastningsflate på minst 135 cm2 (132 mm i diameter). Åpningen må ikke lukke seg igjen etter å ha blitt 

aktivert. Som en sikkerhetsinnretning kan én eller flere sikkerhetselementer med samme aktiveringsatferd og 

tilsvarende trykkavlastningsflate benyttes. Sikkerhetsinnretningens konstruksjonstype må ha gjennomgått typeprøving 

og typegodkjenning hos vedkommende myndighet. 

2. Merking 

Hver tankcontainer skal merkes med fareseddel på begge sider i samsvar med modell 3 i nr. 5.2.2.2.2 i avsnitt I.1. i 

vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

3. Driftsbestemmelser 

3.1. Det må sikres at nitroglyserinen er jevnt fordelt i flegmatiseringsmediet under transporten, og at utskilling ikke kan 

finne sted. 

3.2. Under lasting og lossing er det ikke tillatt å oppholde seg i eller på kjøretøyet, unntatt for å betjene laste- og 

losseutstyret. 

3.3. Tankcontainerne skal tømmes helt på lossestedet. Dersom de ikke kan tømmes helt, skal de lukkes tett etter lossing 

inntil de er fylt igjen.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak for Nordrhein-Westfalen. 

Merknader: Dette gjelder lokal veitransport i tankcontainere over korte avstander som en del av en industriprosess mellom 

to faste produksjonssteder. For å framstille et legemiddel leverer produksjonssted A, som en del av en transport i samsvar 

med reglene, en harpiksløsning i 600 liters tankcontainere, brannfarlig (UN 1866), emballasjegruppe II, til produksjonssted 

B. Her tilsettes en nitroglyserinløsning, blanding skjer, og det produseres en limblanding som inneholder nitroglyserin, 

desensitert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert annet sted, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin (UN 3343) for videre 

bruk. Dette stoffet transporteres tilbake til produksjonssted A, også i nevnte tankcontainere, som er særlig kontrollert og 

godkjent av vedkommende myndighet for denne bestemte transporten og er merket med tankkoden L10DN. 

Gyldig til: 30. juni 2022 

RO–bi–DE–6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 

Binnenschifffahrt (GGVSEB). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–BE–10. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 20. mars 2021 

IE Irland 

RO–bi–IE–3 

Gjelder: Unntak som gjør det mulig å laste og losse farlig gods som omfattes av særlige bestemmelser CV1 i 7.5.11 eller S1 

i 8.5, på et offentlig sted uten særskilt tillatelse fra vedkommende myndigheter. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5 og 8.5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Tilleggsbestemmelser om lasting, lossing og håndtering. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lasting og lossing av farlig gods på et offentlig sted kan skje uten særskilt tillatelse fra 

vedkommende myndighet, som unntak fra kravene i 7.5.11 eller 8.5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Merknader: For nasjonal transport innenfor statens grenser innebærer denne bestemmelsen en svært tung byrde for 

vedkommende myndigheter. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–IE–6 

Gjelder: Unntak fra kravet i 4.3.4.2.2 om at fleksible påfyllings- og tappingsrør som ikke er permanent festet til yttersiden 

av tankkjøretøyet, skal være tomme under transport. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bruk av tankkjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tromler med fleksible slanger (herunder faste rørledninger forbundet med dem) som er festet 

til tankkjøretøyer som benyttes til distribusjon på detaljistnivå av petroleumsprodukter med stoffidentifikasjonsnummer 

UN 1202, UN 1223, UN 1863 og UN 1978, trenger ikke å være tomme ved transport på vei, forutsatt at det treffes egnede 

tiltak for å hindre at innhold lekker ut.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Merknader: Fleksible slanger som er festet til tankkjøretøyer for levering til husholdninger, skal alltid være fylt, også under 

transport. «Wet-line»-tappingssystemet krever at måleren og slangen på tankkjøretøyet er fylt, for å sikre at kunden mottar 

riktig mengde av produktet. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–IE–7 

Gjelder: Unntak fra noen av kravene i 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 i ADR for bulktransport av ammoniumnitratgjødsel UN 

2067 fra havn til mottakere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om et eget transportdokument for hver transport, med opplysning om korrekt 

totalmengde for den aktuelle lasten, og krav om at kjøretøyet skal rengjøres før og etter turen. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et foreslått unntak for å tillate endring av kravene i ADR om transportdokumentet og 

rengjøring av kjøretøyet, for å ta hensyn til praktiske problemer i forbindelse med bulktransport fra havn til mottaker. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Merknader: Bestemmelsene i ADR krever a) et eget transportdokument med opplysning om totalmassen av farlig gods som 

transporteres i den aktuelle lasten, og b) den særlige bestemmelsen «CV24» om rengjøring for hver eneste last som 

transporteres mellom havnen og mottakeren under lossingen av et bulkskip. Ettersom transporten er lokal og gjelder lossing 

av et bulkskip, der flere laster med samme stoff transporteres mellom bulkskipet og mottakeren (på samme eller flere 

påfølgende dager), bør det være tilstrekkelig med ett transportdokument med opplysning om antatt totalmasse for hver last, 

og den særlige bestemmelsen «CV24» bør ikke være nødvendig. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–IE–8 

Gjelder: Transport av farlig gods mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen, eller 

mellom to deler av en privat eiendom som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre, men som skilles av en offentlig vei. 

Henvisning til vedlegget til direktivet: Avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene får ikke anvendelse når et kjøretøy brukes til transport av farlig gods 

a) mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen eller 

b) mellom to deler av en privat eiendom som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre, men som kan være atskilt av en 

offentlig vei, 

forutsatt at transporten utføres via den mest direkte ruten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of 

Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. 

Merknader: Ulike situasjoner kan oppstå når gods transporteres mellom to deler av en privat eiendom eller mellom en 

privat eiendom og et tilknyttet kjøretøy atskilt av en offentlig vei. Denne transportmåten utgjør ikke transport av farlig gods 

i vanlig betydning, og det er derfor ikke nødvendig å anvende bestemmelsene om transport av farlig gods. Se også RO–bi–

SE–3 og RO–bi–DK–3.  
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Gyldig til: 30. januar 2025 

EL Hellas 

RO–bi–EL–1 

Gjelder: Unntak fra sikkerhetskravene til faste tanker (tankkjøretøyer) med en totalvekt på under 4 tonn som brukes til lokal 

transport av gassolje (UN 1202), og som er registrert første gang i Hellas mellom 1. januar 1991 og 31. desember 2002. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-

6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, inspeksjon, prøving og merking av faste 

tanker (tankkjøretøyer), løstanker, tankcontainere og vekseltanker, med skall av metall, samt batterikjøretøyer og MEGC-er. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Overgangsbestemmelse: Faste tanker (tankkjøretøyer) med en totalvekt på under 4 tonn som 

brukes bare til lokal transport av gassolje (UN 1202), og som er registrert første gang i Hellas mellom 1. januar 1991 og  

31. desember 2002, og hvis skalltykkelse er mindre enn 3 mm, kan fortsatt brukes. Den er ment å gjelde transport med 

kjøretøyer som er registrert i dette tidsrommet. Denne overgangsbestemmelsen gjelder for tankkjøretøyer bare dersom de er 

ombygd i samsvar med 6.8.2.1.20 og tilpasset i henhold til følgende: 

1. Punktene i ADR for inspeksjon og prøving, dvs. 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 

2. Tankene skal oppfylle kravene i 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2. 

I merknadsfeltet på kjøretøyets vognkort skal følgende være angitt: «GYLDIG TIL 30.6.2021». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των 

δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), 

αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (krav til konstruksjon, utstyr, inspeksjoner og prøving av 

faste tanker (tankkjøretøyer) og avtakbare tanker som er i bruk, for noen kategorier farlig gods). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

ES Spania 

RO–bi–ES–2 

Gjelder: Spesialutstyr for distribusjon av vannfri ammoniakk. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For å unngå at innhold slipper ut i tilfelle skade på den utvendige armaturen (rør, 

sidemonterte avstengingsinnretninger), må den innvendige stoppventilen og ventilsetet være beskyttet mot å kunne bli slitt 

av ved ytre påkjenninger eller utformet slik at den tåler slike påkjenninger. Fylle- og tømmeinnretninger (herunder flenser 

og gjengeplugger) og beskyttelseslokk (dersom slike finnes) må kunne sikres mot utilsiktet åpning. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Landbrukstanker som brukes til utkjøring og spredning av vannfri ammoniakk, og som ble 

tatt i bruk før 1. januar 1997, kan utstyres med utvendige i stedet for innvendige sikkerhetsanordninger, forutsatt at disse gir 

minst like god beskyttelse som tankveggen. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3. 

Merknader: Før 1. januar 1997 ble en tanktype som var utstyrt med utvendige sikkerhetsinnretninger, utelukkende brukt i 

landbruket til å sprøyte vannfri ammoniakk direkte på jorden. Ulike tanker av denne typen er fortsatt i bruk i dag. De kjøres 

sjelden med last på vei, men brukes utelukkende til gjødsling på store driftsenheter i landbruket.  
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Gyldig til: 28. februar 2022 

FR Frankrike 

RO–bi–FR–1 

Gjelder: Bruk av et sjøtransportdokument som transportdokument på korte strekninger etter at fartøyet er losset. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger som skal angis i det dokumentet som brukes som transportdokument for 

farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Sjøtransportdokumentet brukes som transportdokument innenfor en radius på 15 km. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route – Article 23-4. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–FR–3 

Gjelder: Transport av stasjonære tanker for LPG (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av stasjonære tanker for LPG er underlagt særlige regler. Gjelder bare for korte 

avstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route – Article 30. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–FR–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–BE–8. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises 

dangereuses par voies terrestres. 

Gyldig til: 30. januar 2022 

RO–bi–FR–5 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–BE–5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Gyldig til: 30. juni 2024 

RO–bi–FR–6 

Gjelder: Transport av avfall som inneholder fri asbest. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4 

Innhold i vedlegget til direktivet: Emballeringsbestemmelse P002. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av avfall som inneholder fri asbest (UN-nr. 2212 ASBEST, AMFIBOL (amositt, 

tremolitt, aktinolitt, antofyllitt, krokidolitt) eller UN-nr. 2590 ASBEST, KRYSOTIL) fra byggeplasser: 

— Avfallet transporteres i lastebiler med tipp. 

— Avfallet er pakket i store foldesekker som har samme mål som bunnen av lasteplanet, og som er lukket tett for å hindre 

at asbestfibrer slipper ut under transport.  
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— Sekkene er konstruert for å tåle belastningene som oppstår under normale transportforhold og under lossing på 

fyllplassen. 

— De øvrige vilkårene som gjelder i henhold til ADR, er oppfylt. 

Disse transportvilkårene synes særlig egnet til transport av store mengder avfall som produseres ved veiarbeid eller fjerning 

av asbest fra bygninger. Vilkårene er også egnet til endelig oppbevaring av avfallet på godkjente fyllplasser og gjør det 

enklere å laste, noe som gir bedre vern av arbeidstakere mot asbest sammenlignet med vilkårene som gjelder i henhold til 

emballeringsbestemmelse P002 i kapittel 4.1.4 i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Gyldig til: 30. juni 2024 

HU Ungarn 

RO–bi–HU–1 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Gyldig til: 30. januar 2025 

NL Nederland 

RO–bi–NL–13 

Gjelder: Ordning for transport av farlig husholdningsavfall 2015. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 

6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse mengder; særlige bestemmelser; bruk av emballasje; bruk av 

overpakninger; dokumentasjon; utforming og prøving av emballasje; lasting, lossing og håndtering; bemanning; utstyr; 

drift; kjøretøyer og dokumentasjon; konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: bestemmelser om transport av farlig husholdningsavfall som innsamles i små mengder, samt 

farlig husholdningsavfall fra foretak, som leveres i egnet emballasje med en største kapasitet på 60 liter. Med tanke på de 

små mengdene som samles inn i hvert enkelt tilfelle, og de ulike stoffenes mangfoldige natur er det ikke mulig å 

gjennomføre transporten helt i samsvar med ADR-reglene. I samsvar med ovennevnte ordning fastsettes derfor en forenklet 

variant som avviker fra en rekke av bestemmelsene i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ordning for transport av farlig husholdningsavfall 2015. 

Merknader: Ordningen ble opprettet for at enkeltpersoner skulle kunne levere små mengder avfall på ett sted. Det aktuelle 

stoffet består derfor av rester, for eksempel malingsrester. Faren gjøres minst mulig ved valg av transportmiddel, som blant 

annet omfatter bruk av spesialtransportenheter og lett synlige «Røyking forbudt»-skilt og et gult, blinkende lys. Når det 

gjelder transport, er det avgjørende punktet at sikkerheten kan garanteres. Dette kan oppnås for eksempel ved at stoffet 

transporteres i forseglet emballasje for å unngå spill eller at giftig damp lekker ut eller samles i kjøretøyet. I kjøretøyet 

finnes enheter som er egnet til å lagre ulike kategorier av avfall, og som gir beskyttelse mot at lasten forskyves eller åpnes 

utilsiktet. Til tross for at det dreier seg om små mengder avfall, må transportoperatøren ha et kompetansebevis, med tanke 

på at det er snakk om ulike typer stoffer. Ettersom privatpersoner har manglende kunnskaper om farene ved disse stoffene, 

skal det finnes skriftlige instruksjoner, som fastsatt i vedlegget til ordningen.  
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Gyldig til: 30. juni 2021 

PT Portugal 

RO–bi–PT–1 

Gjelder: Transportdokument for UN 1965. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transportbetegnelsen som ifølge avsnitt 5.4.1 i RPE (Regulamento Nacional de Transporte 

de Mercadorias Perigosas por Estrada) skal angis i transportdokumentet for kommersielle butan- og propangasser som 

omfattes av samlebetegnelsen «UN 1965 hydrokarbongassblanding, flytende, n.o.s.», som transporteres i gassflasker, kan 

erstattes med andre handelsnavn som følger: 

«UN 1965 butan» for blanding A, A01, A02 og A0, som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i gassflasker. 

«UN 1965 propan» for blanding C, som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i gassflasker. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 7560/2004 av 16. april 2004 i henhold til artikkel 5 nr. 1 i 

Decreto-Lei no 267/A/2003 av 27. oktober. 

Merknader: Det bør gjøres enklere for markedsdeltakere å fylle ut transportdokumenter for farlig gods, forutsatt at 

sikkerheten ikke settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–PT–2 

Gjelder: Transportdokumenter for tomme, ikke-rengjorte tanker og containere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Under returtransporten av tomme tanker og containere som har inneholdt farlig gods, kan 

transportdokumentet nevnt i avsnitt 5.4.1 i RPE erstattes med transportdokumentet som ble utstedt for den umiddelbart 

foregående transporten der godset ble levert. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 15162/2004 av 28. juli 2004 i henhold til artikkel 5 nr. 1 i 

Decreto-Lei No 267/A/2003 av 27. oktober. 

Merknader: Kravet om at tomme tanker og containere som har inneholdt farlig gods, skal ledsages av et transportdokument 

i samsvar med RPE, fører i visse tilfeller til praktiske vanskeligheter som kan minimeres uten at sikkerheten settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

FI Finland 

RO–bi–FI–1 

Gjelder: Endring av opplysninger i transportdokumentet for eksplosjonsfarlige stoffer. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.2.1 bokstav a) 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særlige bestemmelser for klasse 1. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I transportdokumentet kan antall fenghetter (1 000 fenghetter tilsvarer 1 kg sprengstoff) 

angis i stedet for de eksplosjonsfarlige stoffenes faktiske nettomasse.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig 

gods. 

Merknader: Opplysningene anses som tilstrekkelige for nasjonal transport. Dette unntaket gjelder hovedsakelig for 

bergsprengningsvirksomheter i forbindelse med lokal transport av små mengder. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–FI–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–DE–1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 28. februar 2022 

RO–bi–FI–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regjeringsdekret om førerkort for førere av kjøretøyer som transporterer 

farlig gods (401/2011). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

SE Sverige 

RO–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall, skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander. 

De viktigste unntakene er følgende: 

Små emballasjer (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasje, herunder IBC-er og storemballasje, 

uten å være i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt I.1 i 

vedlegg I til dette direktivet. Emballasjer, herunder IBC-er og storemballasje, behøver ikke å prøves i transportklar stand 

gjennom en representativ prøve med små inneremballasjer. 

Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-er og storemballasje er i samsvar med en type som er prøvd og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i nr. 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktivet, 

— de små emballasjene er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den 

ytteremballasjen, IBC-ene eller storemballasjen under transporten, og 

— emballasjer, IBC-er eller storemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte bruttovekten angitt 

på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballasjegruppe I eller II for emballasje, IBC-er eller storemballasje, og 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Emballert i samsvar med del 16 i ADR-S». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Merknader: Nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktivet er 

vanskelig å anvende fordi emballasjen, IBC-ene og storemballasjen skal prøves med en representativ stikkprøve av avfallet, 

som er vanskelig å fastsette på forhånd.  
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Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–2 

Gjelder: Navn og adresse til avsenderen i transportdokumentet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle opplysninger som transportdokumentet skal inneholde. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I den nasjonale lovgivningen er det fastslått at avsenderens navn og adresse ikke er 

nødvendig dersom tom, ikke-rengjort emballasje returneres som del av et distribusjonssystem. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Merknader: Tomme, ikke-rengjorte emballasjer som returneres, vil i de fleste tilfeller fortsatt inneholde små mengder farlig 

gods. 

Dette unntaket benyttes hovedsakelig av industribedrifter når de returnerer tomme, ikke-rengjorte gassbeholdere i bytte mot 

fulle. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–3 

Gjelder: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei mellom ulike 

deler av anlegg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på 

offentlig vei mellom ulike deler av anlegg. Unntakene gjelder merking av emballasje, transportdokumenter, førerkort og 

godkjenningsattest i henhold til 9. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Merknader: Det er ikke uvanlig at farlig gods transporteres mellom industriområder som ligger på hver sin side av en 

offentlig vei. Denne transportformen utgjør ikke transport av farlig gods på en privat vei og bør derfor omfattes av de 

relevante kravene. Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods som er beslaglagt av myndighetene. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Avvik fra bestemmelsene kan tillates dersom de er begrunnet i hensynet til arbeidervern, 

farer ved lossing, innlevering av bevis osv. 

Avvik fra bestemmelsene tillates bare dersom tilfredsstillende sikkerhetsnivåer overholdes under normale transportforhold. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Merknader: Disse unntakene kan anvendes bare av myndigheter som beslaglegger farlig gods.  
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Dette unntaket er ment å gjelde for lokal transport av f.eks. gods som er beslaglagt av politiet, slik som sprengstoffer eller 

tyvegods. Problemet med denne typen gods er at det er umulig å være sikker på klassifiseringen. I tillegg er godset ofte ikke 

emballert og merket i samsvar med ADR. Politiet utfører hundrevis av slike transporter hvert år. Når det gjelder 

smuglerbrennevin, må dette transporteres fra stedet der det ble beslaglagt, til et sted der bevismateriale oppbevares, og 

deretter til et destrueringsanlegg, og avstanden mellom de to sistnevnte stedene kan være ganske stor. Avvikene som 

tillates, er: a) det er ikke nødvendig å merke hver emballasje, og b) det er ikke nødvendig å bruke godkjente emballasjer. 

Hver pall som inneholder slike emballasjer, skal imidlertid være korrekt merket. Alle andre krav skal være oppfylt. Det 

utføres ca. 20 slike transporter hvert år. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–5 

Gjelder: Transport av farlig gods i og i umiddelbar nærhet av havner. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2 

Innhold i vedlegget til direktivet: Dokumenter som skal følge med transportenheten. Alle transportenheter som benyttes til 

transport av farlig gods, skal ha det utstyret som er angitt. Godkjenning av kjøretøy. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Dokumentene (unntatt førerkort) trenger ikke å følge med transportenheten. 

En transportenhet trenger ikke å ha det utstyret som er angitt i 8.1.5. 

Trekkvogner trenger ikke å ha godkjenningsattest. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Merknader: Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–6 

Gjelder: Inspektørens ADR-kompetansebevis. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Førere av kjøretøyer skal gjennomgå opplæringskurs. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inspektører som foretar den årlige tekniske kontrollen av kjøretøyet, er ikke nødt til å 

gjennomgå opplæringskursene nevnt i 8.2 eller til å inneha ADR-kompetansebeviset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Merknader: I noen tilfeller kan kjøretøyer som undersøkes i forbindelse med den tekniske kontrollen, være lastet med farlig 

gods, f.eks. ikke-rengjorte, tomme tanker. 

Kravene i 1.3 og 8.2.3 gjelder fortsatt. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–7 

Gjelder: Lokal distribusjon av UN 1202, 1203 og 1223 i tankkjøretøyer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For tomme, ikke-rengjorte tanker og tankcontainere skal beskrivelsen være i samsvar med 

5.4.1.1.6. Flere mottakeres navn og adresse kan angis i andre dokumenter.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: For tomme, ikke-rengjorte tanker eller tankcontainere er ikke beskrivelsen i transport-

dokumentet nødt til å være i samsvar med 5.4.1.1.6 dersom mengden av stoffet i henhold til lasteplanen er 0. Navn og 

adresse på mottakerne kreves ikke i noen av dokumentene om bord i kjøretøyet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–9 

Gjelder: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4, 6.8 og 9.1.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument, konstruksjon av tanker, godkjenningsattest. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser kan unntas fra visse krav: 

a) En farlig gods-erklæring er ikke nødvendig. 

b) Eldre tanker/containere som ikke er konstruert i samsvar med 6.8, men i samsvar med eldre nasjonal lovgivning, og 

som er montert på mannskapsvogner, kan fortsatt brukes. 

c) Eldre tankkjøretøyer som ikke oppfyller kravene i 6.7 eller 6.8, og som er beregnet på transport av stoffene UN 1268, 

1999, 3256 og 3257, med eller uten utstyr for legging av veidekke, kan fortsatt benyttes til lokal transport og i nærheten 

av veiarbeidsplasser. 

d) Godkjenningsattest kreves ikke for mannskapsvogner og tankkjøretøyer med eller uten utstyr for legging av veidekke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Merknader: En mannskapsvogn er en slags campingvogn med mannskapsrom for arbeiderne, som er utstyrt med en ikke-

godkjent tank/container for dieselolje beregnet på drift av skogbrukstraktorer. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–10 

Gjelder: Tanktransport av eksplosive varer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Eksplosive varer kan bare emballeres i samsvar med 4.1.4. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Vedkommende nasjonal myndighet godkjenner kjøretøyer som er beregnet på tanktransport 

av eksplosive varer. Tanktransport er tillatt bare for de eksplosive varene som er oppført i forskriften, eller på grunnlag av 

en spesialgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

Et kjøretøy som er lastet med eksplosive varer i tanker, skal merkes i samsvar med 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 og 5.3.1.4. Bare ett 

kjøretøy i transportenheten kan inneholde farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. 

Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska föreskriften SÄIFS 1993:4. 

Merknader: Dette gjelder bare for nasjonal transport og når transporten hovedsakelig er av lokal art. De aktuelle forskriftene 

var i kraft før Sverige sluttet seg til Den europeiske union. 

Bare to selskaper utfører transportoperasjoner med eksplosive varer i tankkjøretøyer. Overgang til emulsjoner forventes i 

nær framtid. 

Gammelt unntak nr. 84. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–bi–SE–11 

Gjelder: Førerkort 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til opplæring av kjøretøymannskapet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Føreropplæring er ikke tillatt med noen av kjøretøyene nevnt i 8.2.1.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Merknader: Lokal transport. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–12 

Gjelder: Transport av UN 0335-fyrverkeri. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg B, 7.2.4, V2 (1). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av EX/II- og EX/III-kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av UN 0335-fyrverkeri får spesiell bestemmelse V2(1) i 7.2.4 anvendelse bare 

dersom den eksplosive varen har en nettovekt på mer enn 3 000 kg (4 000 kg med tilhenger), forutsatt at fyrverkeriet er 

klassifisert som UN 0335 i henhold til standardtabellen i 2.1.3.5.5 for klassifisering av fyrverkeri i henhold til 14. reviderte 

utgave av FNs rekommandasjoner om transport av farlig gods 

En slik klassifisering skal godkjennes av vedkommende myndighet. En godkjenningsbekreftelse skal følge med 

transportenheten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Merknader: Transport av fyrverkeri er tidsbegrenset til to korte perioder i året: årsskiftet og månedsskiftet april/mai. 

Transporten fra avsenderne til terminalene kan uten store problemer gjennomføres med den nåværende flåten av EX-

godkjente kjøretøyer. Distribusjonen både av fyrverkeri fra terminalene til forhandlerne og av overskuddsvarer tilbake fra 

terminalen begrenses imidlertid av mangel på EX-godkjente kjøretøyer. Transportørene er ikke interessert i å investere i 

slike godkjenninger, ettersom de ikke får dekket sine utgifter. På denne måten settes hele eksistensen til 

fyrverkerileverandører i fare, fordi de ikke får produktene sine ut på markedet. 

Når dette unntaket benyttes, skal fyrverkeriet klassifiseres på grunnlag av standardlisten i FNs rekommandasjoner, slik at 

klassifiseringen er mest mulig à jour. 

Et tilsvarende unntak finnes for UN 0336-fyrverkeri i spesiell bestemmelse 651 i 3.3.1 i ADR 2005. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–13 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–DK–4. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) (lokal transport over korte avstander). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: 

Henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Merknader: 

Gyldig til: 30. juni 2022» 
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2) I vedlegg II skal avsnitt II.3 lyde: 

«II.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene for transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RA–a/bi/bii–MS–nn 

RA = jernbane 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = forkortelse for medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–a–DE–2 

Gjelder: Samemballering tillatt. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Samemballering ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til samemballering av gjenstander i klasse 1.4S (patroner 

til små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmidler i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av sett 

som selges samemballert i emballasjegruppe II og i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 21. 

Merknader: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

FR Frankrike 

RA–a–FR–3 

Gjelder: Transport for jernbaneforetakets egen regning. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger om farlige materialer skal angis i fraktbrevet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport for jernbaneforetakets egen regning av mengder som ikke overstiger grensene 

angitt i 1.1.3.6, omfattes ikke av kravet om lasterklæring. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer – Article 20.2. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–FR–4 

Gjelder: Unntak fra merking av visse postvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om å feste faresedler på sidene av vognene. 
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Innhold i nasjonal lovgivning: Bare postvogner som transporterer over tre tonn materiale i samme klasse (unntatt klasse 1, 

6.2 eller 7), må merkes. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer – Article 21.1. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

SE Sverige 

RA–a–SE–1 

Gjelder: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt med faresedler. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Jernbanevogner som transporterer farlig gods, skal være utstyrt med faresedler. 

Innhold i nasjonal lovgivning: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt 

med faresedler. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Merknader: Det er mengdebegrensninger i RID for gods som betegnes som ekspressgods. Det dreier seg altså om små 

mengder. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

DK Danmark 

RA–bi–DK-1 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Storebælt og 

Øresund. Disse andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på 

Storebælt og Øresund, 11. maj 2017. 

Merknader: 

Gyldig til: 30. juni 2022 

RA–bi–DK-2 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Øresund. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på 

Storebælt og Øresund, 11. maj 2017. 

Merknader: 

Gyldig til: 28. februar 2022 

DE Tyskland 

RA–bi–DE–2 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammensatt emballasje og transport av farlig avfall i kolli og IBC-er; 

avfall skal pakkes i inneremballasje (når det samles inn) og kategoriseres i særlige avfallsgrupper (for å unngå farlige 

reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); bruk av spesielle skriftlige instrukser om avfallsgruppene og som fraktbrev; 

innsamlet husholdningsavfall, laboratorieavfall osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 20. 

Merknader: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–bi–DE–3 

Gjelder: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gult, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, i jernbanetankvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.8, 6.8.2.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om konstruksjon av tanker og tankvogner. I kapittel 6.8 punkt 6.8.2.3 

kreves typegodkjenning for tanker som brukes til transport av UN 1381 (fosfor, gult, under vann). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gult, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, over 

korte avstander (fra Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) i jernbanetankvogner bygget etter 

russiske standarder. Godstransporten omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende 

sikkerhetsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. 

Gyldig til: 30. januar 2025. 

SE Sverige 

RA–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall, skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander. 

De viktigste unntakene er følgende: 

Små emballasjer (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasjer, herunder IBC-er og 

storemballasje, uten å være i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 

6.6.5.4.3 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktivet. Emballasjer, herunder IBC-er og storemballasje, behøver ikke å 

prøves i transportklar stand gjennom en representativ prøve med små inneremballasjer.  
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Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-er og storemballasje er i samsvar med en type som er prøvd og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette 

direktivet, 

— de små emballasjene er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den 

ytteremballasjen, IBC-ene eller storemballasjen under transporten, og 

— emballasjer, IBC-er eller storemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte bruttovekten angitt 

på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballasjegruppe I eller II for emballasje, IBC-er eller storemballasje, og 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Emballert i samsvar med del 16 i RID-S». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på järnväg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Merknader: Nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktivet 

er vanskelig å anvende fordi emballasjen, IBC-ene og storemballasjen skal prøves med en representativ prøve av avfallet, 

som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) ii) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–bii–DE–1 

Gjelder: Lokal transport av UN 1051 (hydrogencyanid, stabilisert, flytende, med høyst 1 vektprosent vann) i 

jernbanetankvogner, som unntak fra nr. 1 i avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud mot transport av UN 1051 (hydrogencyanid), stabilisert, flytende, som inneholder 

høyst 1 vektprosent vann, i jernbanetankvogner (RID-tanker). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport på nærmere angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess 

og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Transport foretas med tankvogner som er særlig lisensiert for dette formålet, og 

hvis konstruksjon og utstyr løpende tilpasses de nyeste sikkerhetskravene. Transportprosessen reguleres i detalj av 

ytterligere driftsmessige sikkerhetsbestemmelser i avtaler med relevante myndigheter for sikkerhet og beredskap og 

overvåkes av relevante tilsynsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97. 

Gyldig til: 1. januar 2023 

RA–bii–DE–2 

Gjelder: lokal transport på bestemte strekninger av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe I, i containere på vogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 7.3.1.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser om bulktransport. I henhold til tabell A i kapittel 3.2 er 

bulktransport av kalsiumkarbid ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe 1, på nærmere 

angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Lasten transporteres i 

spesialbygde containere på vogner. Godstransporten omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende 

sikkerhetsmyndigheter. 
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. 

Gyldig til: 15. januar 2024» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2019/1159 

av 20. juni 2019 

om endring av direktiv 2008/106/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå og om oppheving av 

direktiv 2005/45/EF om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av medlemsstatene(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å opprettholde, og søke å forbedre, det høye nivået av sjøsikkerhet og forebygging av forurensning til sjøs, er det 

avgjørende å opprettholde og om mulig å forbedre kunnskaps- og ferdighetsnivået til sjøfolk i Unionen ved å utvikle 

maritim opplæring og sertifisering i tråd med internasjonale regler og den teknologiske utviklingen, samt å treffe 

ytterligere tiltak for å styrke det europeiske ferdighetsgrunnlaget innenfor det maritime området. 

2) Opplæring og sertifisering av sjøfolk er regulert på internasjonalt nivå ved Den internasjonale sjøfartsorganisasjons 

internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk av 1978, med endringer 

(«STCW-konvensjonen»), som sist gjennomgikk en større revisjon i 2010. I 2015 ble det vedtatt endringer av STCW-

konvensjonen vedrørende opplærings- og kvalifikasjonskrav for sjøfolk som arbeider om bord på skip omfattet av det 

internasjonale sikkerhetsregelverket for skip som bruker gasser eller andre drivstoff med lavt flammepunkt («IGF-

regelverket»). I 2016 ble det vedtatt endringer av STCW-konvensjonen med hensyn til opplæring og kvalifikasjoner for 

sjøfolk som arbeider om bord på passasjerskip og om bord på skip som opererer i polare farvann. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF(3) innarbeider STCW-konvensjonen i unionsretten. Alle medlemssta-

tene har undertegnet STCW-konvensjonen, og derfor må en harmonisert gjennomføring av deres internasjonale 

forpliktelser oppnås ved at unionsreglene for opplæring og sertifisering av sjøfolk bringes på linje med STCW-

konvensjonen. Derfor bør flere av bestemmelsene i direktiv 2008/106/EF endres for å gjenspeile de siste endringene av 

STCW-konvensjonen vedrørende opplæring og kvalifikasjoner for sjøfolk som arbeider om bord på skip omfattet av 

IGF-regelverket, om bord på passasjerskip og om bord på skip som opererer i polare farvann. 

4) Regelverket for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, som vedtatt ved STCW-partskonferansens resolusjon 2 i 

1995, inneholder i gjeldende versjon («STCW-regelverket») allerede veiledning om forebygging av tretthet («fatigue») 

(avsnitt B-VIII/1) samt om skikkethet for tjeneste (avsnitt A-VIII/1). Av hensyn til sikkerheten er det svært viktig at 

kravene i artikkel 15 i direktiv 2008/106/EF håndheves og følges uten unntak, og at det tas behørig hensyn til den 

veiledningen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 12.7.2019, s. 94, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 110 av 22.3.2019, s. 125. 

(2) Europaparlamentets holdning av 4. april 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. juni 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (EUT L 323 av 

3.12.2008, s. 33). 

2022/EØS/83/23 
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5) Et av målene med den felles transportpolitikken på området sjøtransport er å fremme bevegeligheten for sjøfolk innenfor 

Unionen. En slik bevegelighet bidrar blant annet til å gjøre sjøtransportsektoren i Unionen mer attraktiv for framtidige 

generasjoner, og derved unngå en situasjon der den europeiske maritime klyngen står overfor en mangel på kompetent 

arbeidskraft med rett kombinasjon av ferdigheter og kompetanse. Den gjensidige anerkjennelsen av sjøfolks sertifikater 

utstedt av medlemsstater er avgjørende for å fremme fri bevegelighet for sjøfolk. I lys av retten til god forvaltning bør 

medlemsstaters beslutninger om godkjenning av ferdighetssertifikater utstedt til sjøfolk av andre medlemsstater med 

henblikk på å utstede nasjonale kompetansesertifikater være basert på forhold som berørte sjøfolk selv kan verifisere. 

6) Direktiv 2008/106/EF omfatter også et sentralisert system for anerkjennelse av sjøfolks sertifikater utstedt av 

tredjeland. Evalueringen i forbindelse med programmet for målrettet og effektiv regelverksutforming (REFIT) viste at 

det er blitt oppnådd betydelige kostnadsbesparelser for medlemsstatene siden innføringen av det sentraliserte systemet. 

Evalueringen viste imidlertid også, med hensyn til noen av de anerkjente tredjelandene, at kun et veldig begrenset antall 

påtegninger som bekrefter anerkjennelsen av sertifikater, ble utstedt av medlemsstater med hensyn til kompetanse-

sertifikater eller ferdighetssertifikater utstedt av disse tredjelandene. For å bruke de tilgjengelige menneskelige 

ressursene og finansielle midlene på en mer effektiv måte bør framgangsmåten for anerkjennelse av tredjeland derfor 

være basert på en analyse av behovet for en slik anerkjennelse, herunder blant annet en angivelse av det estimerte 

antallet skipsførere, offiserer og radiooperatører fra det aktuelle landet som forventes å tjenestegjøre på skip som seiler 

under medlemsstatenes flagg. Denne analysen bør framlegges for komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning 

fra skip (COSS) for vurdering. 

7) I lys av erfaringene fra anvendelsen av framgangsmåten for anerkjennelse av tredjeland viste REFIT-evalueringen at 

den nåværende tidsrammen på 18 måneder ikke tar hensyn til kompleksiteten ved framgangsmåten, som omfatter en 

inspeksjon på stedet som utføres av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå. De nødvendige diplomatiske ordningene for å 

planlegge og utføre en slik inspeksjon krever mer tid. Dessuten er tidsrammen på 18 måneder heller ikke tilstrekkelig 

når tredjelandet må treffe korrigerende tiltak og foreta juridiske endringer i sitt system for å oppfylle kravene i STCW-

konvensjonen. På dette grunnlaget bør fristen for vedtakelsen av en kommisjonsbeslutning forlenges fra 18 til  

24 måneder, og dersom tredjelandet må treffe betydelige korrigerende tiltak, herunder endringer av juridiske 

bestemmelser, bør fristen forlenges til 36 måneder. I tillegg bør den anmodende medlemsstatens mulighet for 

midlertidig å anerkjenne tredjelandets system for normer for utdanning, sertifikater og vakthold for sjøfolk fastholdes 

for å bevare fleksibiliteten i anerkjennelsesprosedyren. 

8) For å sikre alle sjøfolks rett til anstendig arbeid og for å begrense konkurransevridning i det indre marked bør man ved 

framtidig anerkjennelse av tredjeland ta hensyn til om disse tredjelandene har ratifisert konvensjonen om sjøfolks 

arbeids- og levevilkår, 2006. 

9) For å gjøre det sentraliserte systemet for anerkjennelse av tredjeland enda mer effektivt bør den nye vurderingen av 

tredjeland som leverer et lavt antall sjøfolk til skip som seiler under medlemsstaters flagg, gjennomføres med lengre 

mellomrom som bør økes til ti år. Denne lengre perioden for ny vurdering av systemet til slike tredjeland bør imidlertid 

kombineres med prioriteringskriterier som tar hensyn til sikkerhetsspørsmål og balanserer behovet for effektivitet med 

en effektiv beskyttelsesmekanisme i tilfelle kvaliteten på sjøfolks opplæring i de relevante tredjelandene forringes. 

10) Opplysninger om sjøfolk ansatt fra tredjeland er blitt tilgjengelige på unionsplan ved at medlemsstater stiller til rådighet 

de relevante opplysningene i sine nasjonale registre over utstedte sertifikater og påtegninger. Disse opplysningene bør 

brukes til statistikkformål og til politikkutforming, særlig for å gjøre det sentraliserte systemet for anerkjennelse av 

tredjeland mer effektivt. Basert på opplysningene meddelt av medlemsstatene bør anerkjennelsen av tredjeland som i et 

tidsrom på minst åtte år ikke har levert sjøfolk til skip som seiler under medlemsstaters flagg, undersøkes på nytt. Denne 

prosessen med ny undersøkelse bør omfatte muligheten for å opprettholde eller trekke tilbake anerkjennelsen av det 

aktuelle tredjelandet. I tillegg bør opplysningene meddelt av medlemsstatene også brukes for å prioritere den nye 

vurderingen av de anerkjente tredjelandene.  
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11) For å ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan og sikre rettidig tilpasning av unionsregler til denne utviklingen bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres 

til Kommisjonen med hensyn til innarbeidingen av endringer av STCW-konvensjonen og del A i STCW-regelverket ved 

å oppdatere de tekniske kravene om opplæring og sertifisering av sjøfolk og ved å tilpasse alle de relevante 

bestemmelsene i direktiv 2008/106/EF når det gjelder digitale sertifikater for sjøfolk. 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(4). 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. 

12) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av bestemmelsene i dette direktivet om anerkjennelse av tredjeland bør 

Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(5). 

13) Bestemmelsene om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(6) får 

ikke anvendelse når det gjelder anerkjennelse av sjøfolks sertifikater i henhold til direktiv 2008/106/EF. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/45/EF(7) regulerte den gjensidige anerkjennelsen av sjøfolks sertifikater utstedt 

av medlemsstatene. Definisjonene av sjøfolks sertifikater omhandlet i direktiv 2005/45/EF har imidlertid blitt foreldet 

etter 2010-endringene av STCW-konvensjonen. Ordningen for gjensidig anerkjennelse av sjøfolks sertifikater utstedt av 

medlemsstater bør derfor endres for å gjenspeile de internasjonale endringene og definisjonene av sjøfolks sertifikater i 

direktiv 2008/106/EF. I tillegg bør sjøfolks legeattester utstedt under medlemsstatenes myndighet også inkluderes i 

ordningen for gjensidig anerkjennelse. For å unngå tvetydighet og risikoen for uoverensstemmelser mellom direktiv 

2005/45/EF og 2008/106/EF bør den gjensidige anerkjennelsen av sjøfolks sertifikater reguleres kun av 2008/106/EF. 

For å redusere den administrative byrden for medlemsstatene bør det dessuten innføres et elektronisk system for 

presentasjonen av sjøfolks kvalifikasjoner når relevante endringer av STCW-konvensjonen har blitt vedtatt. 

14) Digitalisering av data er en integrert del av den teknologiske utviklingen innenfor datainnsamling og dataoverføring for 

å bidra til å redusere kostnader og bruke menneskelige ressurser på en effektiv måte. Kommisjonen bør vurdere tiltak 

for å øke effektiviteten til havnestatskontroll, herunder blant annet en evaluering av gjennomførbarheten og 

tilleggsverdien av å opprette og forvalte en sentral database over sjøfolks sertifikater, som vil være koblet sammen med 

inspeksjonsdatabasen omhandlet i artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF(8), og som alle 

medlemsstater vil være knyttet til. Denne sentrale databasen bør inneholde alle opplysningene angitt i vedlegg V til 

direktiv 2008/106/EF om kompetansesertifikater og påtegninger som bekrefter anerkjennelsen av ferdighetssertifikater 

utstedt i samsvar med regel V/1-1 og V/1-2 i STCW-konvensjonen. 

15) Utdanningen og opplæringen av europeiske sjøfolk til skipsførere og offiserer bør støttes gjennom utveksling av 

studenter mellom institusjoner for maritim utdanning og opplæring over hele Unionen. For å dyrke og utvikle 

ferdighetene og kvalifikasjonene til sjøfolk som seiler under et europeisk flagg, er det nødvendig at medlemsstatene 

utveksler god praksis. Utdanningen og opplæringen av sjøfolk bør dra full nytte av de mulighetene som Erasmus+-

programmet gir.  

  

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

(5) 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). 

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

s. 22). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/45/EF av 7. september 2005 om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av 

medlemsstatene og om endring av direktiv 2001/25/EF (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 160). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 
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16) Kommisjonen bør opprette dialog med partene i arbeidslivet og medlemsstatene for å utvikle initiativer for maritim 

opplæring som supplerer de internasjonalt fastsatte minstekravene til sjøfolks opplæringsnivå, og som kan gjensidig 

anerkjennes av medlemsstater som europeiske bevis på maritim utdannelse av høyeste kvalitet. Disse initiativene bør 

bygge på og utvikles i samsvar med anbefalingene fra de pågående forsøksprosjektene og strategiene i Kommisjonens 

plan for sektorsamarbeid om ferdigheter. 

17) For å oppnå større juridisk klarhet og sammenheng bør direktiv 2005/45/EF oppheves. 

18) Direktiv 2008/106/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2008/106/EF 

I direktiv 2008/106/EF gjøres følgende endringer: 

 1) I artikkel 1 skal nye numre lyde: 

«43. «vertsstat» den medlemsstaten der sjøfolk søker godkjenning eller anerkjennelse av sine kompetansesertifikater, 

ferdighetssertifikater eller underlagsdokumenter, 

 44. «IGF-regelverket» det internasjonale sikkerhetsregelverket for skip som bruker gasser eller andre drivstoff med lavt 

flammepunkt, som definert i SOLAS 74 regel II-1/2.29, 

 45. «Polarregelverket» det internasjonale regelverket for skip som operer i polare farvann, som definert i SOLAS 74 

regel XIV/1.1, 

 46. «polare farvann» arktiske farvann og/eller Antarktisområdet, som definert i SOLAS 74 regel XIV/1.2 til XIV/1.4.» 

 2) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I det eneste avsnittet skal innledningen lyde: 

«1. Dette direktivet får anvendelse på sjøfolk nevnt i dette direktivet som tjenestegjør om bord på sjøgående skip 

som seiler under en medlemsstats flagg, unntatt» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«2. Artikkel 5b får anvendelse på sjøfolk som innehar et sertifikat utstedt av en medlemsstat, uavhengig av deres 

nasjonalitet.» 

 3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 10 skal lyde: 

«10. Med forbehold for artikkel 19 nr. 7 skal originalen til ethvert sertifikat som kreves etter dette direktivet, finnes 

om bord på skipet der innehaveren tjenestegjør, i papirformat eller i et digitalt format, og sertifikatets ekthet og 

gyldighet skal kunne verifiseres i henhold til framgangsmåten fastsatt i nr. 12 bokstav b i denne artikkelen.» 

b) Nr. 13 skal lyde: 

«13. Når relevante endringer av STCW-konvensjonen og del A i STCW-regelverket knyttet til digitale sertifikater for 

sjøfolk trer i kraft, gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27a for å endre 

dette direktivet ved å tilpasse alle relevante bestemmelser til endringene av STCW-konvensjonen og del A i STCW-

regelverket for å digitalisere sjøfolks sertifikater og påtegninger.»  
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 4) Artikkel 5a skal lyde: 

«Artikkel 5a 

Opplysninger til Kommisjonen 

Med hensyn til artikkel 20 nr. 8 og artikkel 21 nr. 2 og utelukkende til bruk for medlemsstatene og Kommisjonen til 

statistikkformål og i forbindelse med politikkutforming, skal medlemsstatene årlig framlegge for Kommisjonen 

opplysningene oppført i vedlegg V til dette direktivet om kompetansesertifikater og påtegninger som bekrefter 

anerkjennelsen av kompetansesertifikater. Medlemsstatene kan på frivillig basis også oppgi opplysninger om 

ferdighetssertifikater utstedt til mannskaper i samsvar med kapittel II, III og VII i vedlegget til STCW-konvensjonen, som 

for eksempel opplysningene angitt i vedlegg V til dette direktivet.» 

 5) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 5b 

Gjensidig anerkjennelse av sjøfolks sertifikater utstedt av medlemsstater 

1. Enhver medlemsstat skal godta ferdighetssertifikater og underlagsdokumenter utstedt av andre medlemsstater eller 

under disses myndighet, i papirformat eller i digitalt format, for å gjøre det mulig for sjøfolk å tjenestegjøre om bord på 

skip som seiler under dens flagg. 

2. Enhver medlemsstat skal anerkjenne kompetansesertifikater utstedt av andre medlemsstater eller ferdighets-

sertifikater utstedt av andre medlemsstater til skipsførere og offiserer i samsvar med regel V/1-1 og V/1-2 i vedlegg I til 

dette direktivet, ved å påtegne sertifikatene for å bekrefte anerkjennelsen av disse. Påtegningen som bekrefter 

anerkjennelsen, skal være begrenset til de stillingene, funksjonene og kompetanse- eller ferdighetsnivåene som angis deri. 

Påtegningen skal kun utstedes dersom alle kravene i STCW-konvensjonen er oppfylt, i samsvar med regel I/2 nr. 7 i 

STCW-konvensjonen. Påtegningsformularet som brukes, skal være i samsvar med avsnitt A-I/2 nr. 3 i STCW-regelverket. 

3. Enhver medlemsstat skal godta, for å gjøre det mulig for sjøfolk å tjenestegjøre om bord på skip som seiler under 

dens flagg, legeattester utstedt under en annen medlemsstats myndighet i samsvar med artikkel 11. 

4. Vertsstatene skal sikre at beslutningene omhandlet i nr. 1, 2 og 3 utstedes innen rimelig tid. Vertsstatene skal også 

sikre at sjøfolk har rett til å klage på avslag om å påtegne eller godta et gyldig sertifikat, eller i tilfelle av mangel på svar, i 

samsvar med nasjonal lovgivning og nasjonale framgangsmåter, og at sjøfolk gis tilstrekkelig rådgivning og bistand i 

forbindelse med slike klager i samsvar med nasjonal lovgivning og nasjonale framgangsmåter. 

5. Med forbehold for nr. 2 i denne artikkelen kan vedkommende myndigheter i en vertsstat legge ytterligere 

begrensninger på stillinger, funksjoner og kompetanse- eller ferdighetsnivåer som gjelder fart nær kystlandet, som 

omhandlet i artikkel 7, eller alternative sertifikater utstedt i henhold til regel VII/1 i vedlegg I. 

6. Med forbehold for nr. 2 kan en vertsstat ved behov tillate sjøfolk å tjenestegjøre i et tidsrom på høyst tre måneder om 

bord på et skip som seiler under dens flagg, dersom de innehar et egnet og gyldig sertifikat som er utstedt og påtegnet av 

en annen medlemsstat, men som ennå ikke er påtegnet for anerkjennelse av den berørte vertsstaten. 

Dokumentasjon på at en søknad om påtegning er sendt inn til vedkommende myndigheter, skal være lett tilgjengelig. 

7. Vertsstaten skal sikre at sjøfolk som ber om anerkjennelse av sertifikater som gjelder funksjoner på ledelsesnivå, har 

tilstrekkelig kunnskap om sjøfartsregelverket i den aktuelle medlemsstaten som berører de funksjonene de har adgang til å 

utføre.»  
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 6) I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. For fortsatt å kunne kvalifisere for fartstid, skal enhver skipsfører, offiser og radiooperatør som innehar et 

sertifikat utstedt eller anerkjent i henhold til et hvilket som helst kapittel i vedlegg I bortsett fra kapittel V regel V/3 og 

kapittel VI, og som tjenestegjør til sjøs eller har til hensikt å gå tilbake til tjeneste til sjøs etter en periode på land, med 

mellomrom som ikke overstiger fem år, 

a) oppfylle kravene til fysisk skikkethet fastsatt i artikkel 11, og 

b) godtgjøre at vedkommende fortsatt har den nødvendige faglige kompetansen i henhold til avsnitt A-I/11 i STCW-

regelverket.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«2b. Enhver skipsfører eller offiser skal for å kunne fortsette sin fartstid om bord på skip som opererer i polare 

farvann, oppfylle kravene i nr. 1 i denne artikkelen, og det kreves at vedkommende, med mellomrom som ikke 

overstiger fem år, godtgjør at vedkommende fortsatt innehar den faglige kompetansen til å arbeide på skip som 

opererer i polare farvann, i henhold til avsnitt A-I/11 nr. 4 i STCW-regelverket.» 

c) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Hver medlemsstat skal sammenligne kompetansestandardene som krevdes for søkere til kompetansesertifikater 

og/eller ferdighetssertifikater utstedt før 1. januar 2017, med kompetansestandardene som er angitt for det relevante 

kompetanse- og/eller ferdighetssertifikatet i del A i STCW-regelverket, og skal avgjøre om det er nødvendig å kreve at 

innehaverne av slike kompetansesertifikater og/eller ferdighetssertifikater gjennomfører egnet opplæring for å 

oppfriske og oppdatere sine kunnskaper, eller om deres kompetanse skal vurderes.» 

d) Nytt nummer skal lyde: 

«3a. Hver medlemsstat skal sammenligne kompetansestandardene som krevdes for personer som tjenestegjør på 

gassdrevne skip før 1. januar 2017, med kompetansestandardene som er angitt i avsnitt A-V/3 i STCW-regelverket, og 

skal avgjøre om det er behov for å kreve at disse personene oppdaterer sine kvalifikasjoner.» 

 7) I artikkel 19 skal nr. 2 og 3 lyde: 

«2. En medlemsstat som gjennom påtegning har til hensikt å anerkjenne kompetansesertifikater eller ferdighets-

sertifikater omhandlet i nr. 1 i denne artikkelen, som er utstedt av et tredjeland til en skipsfører, offiser eller radiooperatør 

for tjenestegjøring på skip som seiler under medlemsstatens flagg, skal framlegge for Kommisjonen en anmodning om 

anerkjennelse av nevnte tredjeland, ledsaget av en foreløpig analyse av tredjelandets overholdelse av kravene i STCW-

konvensjonen ved å samle inn opplysningene omhandlet i vedlegg II til dette direktivet. I den foreløpige analysen skal 

medlemsstaten som støtte for sin anmodning angi ytterligere informasjon om grunnene for anerkjennelse av tredjelandet. 

Etter at en medlemsstat har sendt inn en slik anmodning, skal Kommisjonen uten opphold behandle anmodningen og treffe 

en beslutning, i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 28 nr. 2, angående innledning av en vurdering 

av opplærings- og sertifiseringssystemet i tredjelandet innen rimelig tid med behørig hensyn til tidsfristen fastsatt i nr. 3 i 

denne artikkelen. 

Når det er truffet en positiv beslutning om innledning av en vurdering, skal Kommisjonen med bistand fra Det europeiske 

sjøsikkerhetsbyrå og eventuelt med deltaking fra medlemsstaten som sendte inn anmodningen, og eventuelle andre berørte 

medlemsstater innhente opplysningene omhandlet i vedlegg II til dette direktivet, og skal foreta en vurdering av 

opplæring- og sertifiseringssystemene i det tredjelandet som anmodningen om anerkjennelse gjelder, for å kontrollere om 

det berørte landet oppfyller alle kravene i STCW-konvensjonen, og om det er truffet hensiktsmessige tiltak for å hindre 

utstedelse av falske sertifikater, samt ta hensyn til om det har ratifisert konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 

2006. 

3. Dersom Kommisjonen som følge av vurderingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen konkluderer med at alle disse 

kravene er oppfylt, skal den vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter dens beslutning om anerkjennelse av et 

tredjeland. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 28 

nr. 2, innen 24 måneder etter en medlemsstats innsending av anmodningen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen.  
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Dersom det berørte tredjelandet må gjennomføre større korrigerende tiltak, herunder endringer av landets lovgivning eller 

utdannings-, opplærings- og sertifiseringssystem for å oppfylle kravene i STCW-konvensjonen, skal gjennomførings-

rettsaktene omhandlet i første ledd i dette nummeret vedtas innen 36 måneder etter en medlemsstats innsending av 

anmodningen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen. 

Medlemsstaten som sender inn anmodningen, kan beslutte å ensidig anerkjenne tredjelandet inntil en gjennomførings-

rettsakt vedtas i henhold til dette nummeret. I tilfelle av en slik ensidig anerkjennelse skal medlemsstaten meddele 

Kommisjonen antallet påtegninger som bekrefter anerkjennelse, og som er utstedt med hensyn til kompetansesertifikater 

og ferdighetssertifikater omhandlet i nr. 1 utstedt av tredjelandet fram til gjennomføringsrettsakten vedrørende 

anerkjennelsen av nevnte tredjeland er vedtatt.» 

 8) I artikkel 20 skal nytt nummer lyde: 

«8. Dersom det ikke finnes noen påtegninger som bekrefter anerkjennelse og som er utstedt av en medlemsstat med 

hensyn til kompetansesertifikater eller ferdighetssertifikater omhandlet i artikkel 19 nr. 1 utstedt av et tredjeland i et 

tidsrom på mer enn åtte år, skal anerkjennelsen av nevnte lands sertifikater undersøkes på nytt. Etter den nye 

undersøkelsen skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med sin beslutning. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 28 nr. 2, etter underretning av medlemsstatene 

samt det berørte tredjelandet minst seks måneder i forveien.» 

 9) I artikkel 21 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. De tredjelandene som er anerkjent etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 19 nr. 3 første ledd, herunder de det 

vises til i artikkel 19 nr. 6, skal regelmessig og senest innen ti år etter den siste vurderingen vurderes på nytt av 

Kommisjonen, med bistand fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå, for å kontrollere at de oppfyller de relevante kriteriene i 

vedlegg II, og om det er truffet hensiktsmessige tiltak for å hindre utstedelse av falske sertifikater. 

2. Kommisjonen, med bistand fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå, skal gjennomføre den nye vurderingen av 

tredjelandene basert på prioriteringskriterier. Disse prioriteringskriteriene skal omfatte følgende: 

a) Opplysninger fra havnestatskontroll i henhold til artikkel 23. 

b) Antallet påtegninger som bekrefter anerkjennelse av kompetansesertifikater eller ferdighetssertifikater utstedt av 

tredjelandet i samsvar med regel V/1-1 og V/1-2 i STCW-konvensjonen. 

c) Antallet institusjoner for maritim utdanning og opplæring som er akkreditert av tredjelandet. 

d) Antallet programmer for opplæring og yrkesmessig utvikling av sjøfolk, som er godkjent av tredjelandet. 

e) Datoen for Kommisjonens siste vurdering av tredjelandet og antallet mangler i kritiske prosesser identifisert under 

denne vurderingen. 

f) Eventuelle betydelige endringer i tredjelandets system for maritim opplæring og sertifisering. 

g) Det totale antallet sjøfolk sertifisert av tredjelandet, som tjenestegjør på skip som seiler under medlemsstaters flagg, 

samt disse sjøfolkenes opplærings- og kvalifikasjonsnivå. 

h) Opplysninger om utdannings- og opplæringsstandardene i tredjelandet fra berørte myndigheter eller andre berørte 

parter, dersom slike foreligger. 

Dersom et tredjeland ikke oppfyller kravene i STCW-konvensjonen i samsvar med artikkel 20 i dette direktivet, skal den 

nye vurderingen av nevnte tredjeland prioriteres foran de andre tredjelandene.» 

10) I artikkel 25a skal nr. 1 lyde: 

«1. Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen opplysningene omhandlet i vedlegg V med henblikk på artikkel 20 nr. 8 

og artikkel 21 nr. 2 samt til bruk for medlemsstatene og Kommisjonen ved politikkutforming.»  
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11) Artikkel 26 skal lyde: 

«Artikkel 26 

Evalueringsrapport 

Senest 2. august 2024 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en evalueringsrapport, herunder 

forslag til oppfølgingstiltak som skal treffes på bakgrunn av evalueringen. I evalueringsrapporten skal Kommisjonen 

analysere gjennomføringen av ordningen for gjensidig anerkjennelse av sjøfolks sertifikater utstedt av medlemsstater, og 

enhver utvikling med hensyn til digitale sertifikater for sjøfolk på internasjonalt plan. Kommisjonen skal også evaluere 

enhver utvikling med hensyn til en framtidig overveielse av europeiske bevis på maritim utdannelse av høyeste kvalitet, 

som understøttet av anbefalingene fra partene i arbeidslivet.» 

12) Artikkel 27 skal lyde: 

«Artikkel 27 

Endring 

1. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27a om endring av vedlegg I til 

dette direktivet og de relaterte bestemmelsene i dette direktivet for å tilpasse dette vedlegget og disse bestemmelsene til 

endringene av STCW-konvensjonen og del A i STCW-regelverket. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27a om endring av vedlegg V til 

dette direktivet med hensyn til særskilt og relevant innhold og nærmere opplysninger om informasjonen som 

medlemsstatene skal framlegge, forutsatt at slike rettsakter begrenses til å ta hensyn til endringene av STCW-

konvensjonen og del A i STCW-regelverket og ivaretar vernet av personopplysninger. Slike delegerte rettsakter skal ikke 

endre bestemmelsene om anonymisering av opplysninger fastsatt i artikkel 25a nr. 3.» 

13) Artikkel 27a skal lyde: 

«Artikkel 27a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen på de vilkårene som fastsettes i denne artikkelen. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene omhandlet i artikkel 5 nr. 13 og artikkel 27 skal gis Kommisjonen 

for en periode på fem år fra 1. august 2019. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest 

ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme 

varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av 

hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 13 og artikkel 27 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at beslutningen er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som 

allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med eksperter 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 5 nr. 13 og artikkel 27 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 eller Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Denne fristen skal forlenges med to måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ.» 

14) Vedlegg I til direktiv 2008/106/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/195 

 

 

Artikkel 2 

Oppheving 

Direktiv 2005/45/EF oppheves. 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 2. august 2021 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktivet. 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 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. juni 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 2008/106/EF gjøres følgende endringer i kapittel V: 

1) Regel V/2 skal lyde: 

«Regel V/2 

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer, mannskaper og annet personell 

på passasjerskip 

1. Denne regelen gjelder for skipsførere, offiserer, mannskaper og annet personell som tjenestegjør om bord på 

passasjerskip i utenriksfart. Medlemsstatene skal bestemme i hvilken utstrekning disse kravene skal gjelde for 

personell som tjenestegjør på passasjerskip i innenriksfart. 

2. Før de tildeles arbeidsoppgaver om bord, skal alle personer som tjenestegjør på passasjerskip, oppfylle kravene i 

avsnitt A-VI/1 nr. 1 i STCW-regelverket. 

3. Skipsførere, offiserer, mannskaper og annet personell som tjenestegjør om bord på passasjerskip, skal gjennomgå 

opplæringen og familiariseringen fastsatt i nr. 5–9 nedenfor som tilsvarer deres stilling, arbeidsoppgaver og 

ansvarsområder. 

4. Skipsførere, offiserer, mannskaper og annet personell som skal ha opplæring i samsvar med nr. 7–9 nedenfor, skal 

minst hvert femte år gjennomgå en egnet oppfriskingsopplæring eller kunne godtgjøre at de har oppnådd den påkrevde 

kompetansestandarden i løpet av de foregående fem årene. 

5. Personell som tjenestegjør om bord på passasjerskip, skal gjennomgå familiarisering i nødssituasjoner på passasjerskip 

som tilsvarer deres stilling, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, som angitt i avsnitt A-V/2 nr. 1 i STCW-regelverket. 

6. Personell som yter tjenester direkte til passasjerer i passasjerrom om bord på passasjerskip, skal gjennomgå 

sikkerhetsopplæringen angitt i avsnitt A-V/2 nr. 2 i STCW-regelverket. 

7. Skipsførere, offiserer, mannskaper kvalifisert i samsvar med kapittel II, III og VII i dette vedlegget og øvrig personell 

som ifølge alarminstruksen har i oppgave å bistå passasjerer i nødssituasjoner om bord på passasjerskip, skal 

gjennomgå opplæring i håndtering av folkemengder på passasjerskip som angitt i avsnitt A-V/2 nr. 3 i STCW-

regelverket. 

8. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og enhver person som ifølge alarminstruksen har ansvar 

for passasjerers sikkerhet i nødssituasjoner om bord på passasjerskip, skal gjennomgå godkjent opplæring i 

krisehåndtering og menneskelig atferd, som angitt i avsnitt A-V/2 nr. 4 i STCW-regelverket. 

9. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og enhver person som har direkte ansvar for ombordtaking 

og ilandsetting av passasjerer, for lasting, lossing eller sikring av lasten eller for lukking av åpninger i skroget på roro-

passasjerskip, skal gjennomgå godkjent opplæring i sikkerhet for passasjerer og last og i skrogmotstandsevne, som 

fastsatt i avsnitt A-V/2 nr. 5 i STCW-regelverket. 

10. Medlemsstatene skal sikre at underlagsdokumenter som bekrefter hvilken opplæring som er fullført, utstedes til alle 

som anses å være kvalifisert i henhold til nr. 6–9 i denne regelen.» 

2) Nye regler skal lyde: 

«Regel V/3 

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer, mannskaper og annet personell 

på skip omfattet av IGF-regelverket 

1. Denne regelen gjelder for skipsførere, offiserer, mannskaper og annet personell som tjenestegjør om bord på skip 

omfattet av IGF-regelverket.  
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2. Før sjøfolk tildeles arbeidsoppgaver om bord på skip omfattet av IGF-regelverket, skal de ha gjennomgått opplæringen 

fastsatt i nr. 4–9 nedenfor som tilsvarer deres stilling, arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 

3. Alle sjøfolk som tjenestegjør om bord på skip omfattet av IGF-regelverket, skal, før de tildeles arbeidsoppgaver om 

bord, bli gitt egnet skips- og utstyrsspesifikk familiarisering som angitt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i dette direktivet. 

4. Sjøfolk med ansvar for utpekte sikkerhetsoppgaver i forbindelse med behandling og bruk av drivstoff samt beredskap i 

nødssituasjoner knyttet til drivstoff om bord på skip omfattet av IGF-regelverket, skal inneha et sertifikat for 

grunnleggende opplæring for tjeneste på skip omfattet av IGF-regelverket. 

5. Alle som søker om sertifikat for grunnleggende opplæring for tjeneste på skip omfattet av IGF-regelverket, skal ha 

fullført grunnleggende opplæring i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-V/3 nr. 1 i STCW-regelverket. 

6. Sjøfolk med ansvar for utpekte sikkerhetsoppgaver i forbindelse med behandling og bruk av drivstoff samt beredskap i 

nødssituasjoner knyttet til drivstoff om bord på skip omfattet av IGF-regelverket, som har blitt kvalifisert og sertifisert 

i samsvar med regel V/1-2 nr. 2 og 5 eller regel V/1-2 nr. 4 og 5 på gasstankskip, skal anses å oppfylle kravene angitt i 

avsnitt A-V/3 nr. 1 i STCW-regelverket for grunnleggende opplæring for tjeneste på skip omfattet av IGF-regelverket. 

7. Skipsførere, maskinoffiserer og alt personell med direkte ansvar for behandling og bruk av drivstoff og 

drivstoffsystemer på skip omfattet av IGF-regelverket, skal inneha et sertifikat for videregående opplæring for tjeneste 

på skip omfattet av IGF-regelverket. 

8. Alle som søker om sertifikat for videregående opplæring for tjeneste på skip omfattet av IGF-regelverket, skal i tillegg 

til å inneha ferdighetssertifikatet beskrevet i nr. 4 

8.1. ha fullført godkjent videregående opplæring for tjeneste på skip omfattet av IGF-regelverket og oppfylle 

kompetansestandarden som angitt i avsnitt A-V/3 nr. 2 i STCW-regelverket, og 

8.2. ha fullført minst én måneds godkjent fartstid som omfatter minst tre bunkringsoperasjoner om bord på skip 

omfattet av IGF-regelverket. To av de tre bunkringsoperasjonene kan erstattes med godkjent simulatortrening i 

bunkringsoperasjoner som del av opplæringen i nr. 8.1 ovenfor. 

9. Skipsførere, maskinoffiserer og enhver person med direkte ansvar for behandling og bruk av drivstoff på skip omfattet 

av IGF-regelverket, som har blitt kvalifisert og sertifisert i samsvar med kompetansestandardene angitt i avsnitt  

A-V/1-2 nr. 2 i STCW-regelverket for tjeneste på gasstankskip, skal anses å oppfylle kravene angitt i avsnitt A-V/3  

nr. 2 i STCW-regelverket for videregående opplæring for tjeneste på skip omfattet av IGF-regelverket, forutsatt at de 

også 

9.1. oppfyller kravene i nr. 6, 

9.2. oppfyller bunkringskravene i nr. 8.2 eller har deltatt i utførelse av tre lasteoperasjoner om bord på 

gasstankskipet, 

9.3. har fullført tre måneders fartstid i løpet av de siste fem årene om bord på 

9.3.1. skip omfattet av IGF-regelverket, 

9.3.2. gasstankskip som fører som last drivstoff omfattet av IGF-regelverket, eller 

9.3.3. skip som bruker gasser eller drivstoff med lavt flammepunkt som drivstoff. 

10. Medlemsstatene skal sikre at det utstedes et ferdighetssertifikat til sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 4 eller 

7, alt etter hva som er relevant. 

11. Sjøfolk som innehar ferdighetssertifikater i samsvar med nr. 4 eller 7 ovenfor, skal minst hvert femte år gjennomgå en 

egnet oppfriskingsopplæring eller kunne godtgjøre at de har oppnådd den påkrevde kompetansestandarden i løpet av 

de foregående fem årene. 
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Regel V/4 

Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere og dekksoffiserer på skip som opererer i 

polare farvann 

1. Skipsførere, overstyrmenn og ansvarshavende vaktoffiserer på bro på skip som opererer i polare farvann, skal inneha et 

sertifikat for grunnleggende opplæring for tjeneste på skip som opererer i polare farvann, i samsvar med 

Polarregelverket. 

2. Alle som søker om sertifikat for grunnleggende opplæring for tjeneste på skip som opererer i polare farvann, skal ha 

fullført godkjent grunnleggende opplæring for tjeneste på skip som opererer i polare farvann, og oppfylle 

kompetansestandardene angitt i avsnitt A-V/4 nr. 1 i STCW-regelverket. 

3. Skipsførere og overstyrmenn på skip som opererer i polare farvann, skal inneha et sertifikat for videregående opplæring 

for tjeneste på skip som opererer i polare farvann, i samsvar med Polarregelverket. 

4. Alle som søker om sertifikat for videregående opplæring for tjeneste på skip som opererer i polare farvann, skal 

4.1. oppfylle kravene til sertifikat for grunnleggende opplæring for tjeneste på skip som opererer i polare farvann, 

4.2. ha minst to måneders godkjent fartstid i dekksavdelingen, på ledelsesnivå eller under utførelse av 

vaktholdsoppgaver på driftsnivå, i polare farvann eller annen tilsvarende godkjent fartstid, og 

4.3. ha fullført godkjent videregående opplæring for tjeneste på skip som opererer i polare farvann, og oppfylle 

kompetansestandarden angitt i avsnitt A-V/4 nr. 2 i STCW-regelverket. 

5. Medlemsstatene skal sikre at det utstedes et ferdighetssertifikat til sjøfolk som er kvalifisert i samsvar med nr. 2 eller 4, 

alt etter hva som er relevant. 

6. Fram til 1. juli 2020 skal sjøfolk som har påbegynt godkjent fartstid i polare farvann før 1. juli 2018, kunne godtgjøre at 

de oppfyller kravene i nr. 2 ved å 

6.1. ha fullført totalt minst tre måneders godkjent fartstid om bord på et skip som opererer i polare farvann, eller 

tilsvarende godkjent fartstid, under utførelse av oppgaver i dekksavdelingen på drifts- eller ledelsesnivå, i løpet av 

de foregående fem årene, eller 

6.2. ha fullført og bestått et opplæringskurs organisert i samsvar med opplæringsveiledningen som Den internasjonale 

sjøfartsorganisasjon har utarbeidet for skip som opererer i polare farvann. 

7. Fram til 1. juli 2020 skal sjøfolk som har påbegynt godkjent fartstid i polare farvann før 1. juli 2018, kunne godtgjøre at 

de oppfyller kravene i nr. 4 ved å 

7.1. ha fullført totalt minst tre måneders godkjent fartstid om bord på et skip som opererer i polare farvann, eller 

tilsvarende godkjent fartstid, under utførelse av oppgaver i dekksavdelingen på ledelsesnivå, i løpet av de 

foregående fem årene, eller 

7.2. ha fullført og bestått et opplæringskurs som er i samsvar med opplæringsveiledningen som Den internasjonale 

sjøfartsorganisasjon har utarbeidet for skip som opererer i polare farvann, og ha fullført totalt minst to måneders 

godkjent fartstid om bord på et skip som opererer i polare farvann, eller tilsvarende godkjent fartstid, under 

utførelse av oppgaver i dekksavdelingen på ledelsesnivå, i løpet av de foregående fem årene.» 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/739 

av 3. juni 2020 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF med hensyn til oppføring av 

SARS-CoV-2 på listen over biologiske agenser som man vet gir infeksjon hos mennesker, og om endring 

av kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1833(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF av 18. september 2000 om vern av arbeidstakerne mot fare 

ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen(1), særlig artikkel 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionen bestreber seg på å opprettholde sine høye standarder for å sikre tilstrekkelig vern av arbeidstakeres helse, noe 

som er særlig relevant i forbindelse med en global pandemi. Utbruddet av covid-19, som er en ny koronavirussykdom, 

har berørt alle medlemsstatene siden tidlig i 2020 og fører til store forstyrrelser for alle sektorer og tjenester, noe som 

direkte påvirker helsen og sikkerheten for alle arbeidstakere i Unionen. 

2) Det er viktigere enn noen gang at nasjonale bestemmelser som innarbeider Unionens regler om sikkerhet og helse på 

arbeidsplassen, overholdes og anvendes strengt. I direktiv 2000/54/EF er det fastsatt regler for å verne arbeidstakere mot 

risikoer for deres helse og sikkerhet, herunder å forebygge slike risikoer, som oppstår eller kan oppstå som følge av 

eksponering for biologiske agenser på arbeidsplassen. Direktivet får anvendelse på aktiviteter der arbeidstakere blir eller 

kan bli eksponert for biologiske agenser i arbeidet, og angir tiltakene som skal treffes ved aktiviteter der det kan være 

risiko for å bli eksponert for biologiske agenser, for å bestemme arten, graden og varigheten av arbeidstakernes 

eksponering for slike agenser. 

3) Vedlegg III til direktiv 2000/54/EF inneholder listen over biologiske agenser som man vet gir infeksjon hos mennesker, 

klassifisert etter deres risikonivå med hensyn til infeksjon. I samsvar med innledende merknad 6 i det nevnte vedlegget 

bør denne listen endres for å ta hensyn til den nyeste kunnskapen om den vitenskapelige og epidemiologiske utviklingen 

som har medført betydelige endringer, herunder forekomsten av nye biologiske agenser. 

4) I oktober 2019 ble vedlegg III til direktiv 2000/54/EF endret ved kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1833(2), som framfor 

alt førte til at det ble lagt til et stort antall biologiske agenser, herunder alvorlig, akutt luftveissyndrom-relatert 

koronavirus (sarsvirus) og midtøstluftveissyndrom-koronavirus (mersvirus). 

5) Viruset «alvorlig, akutt luftveissyndrom koronavirus 2», eller forkortet «SARS-CoV-2», som forårsaket utbruddet av 

covid-19, har store likhetstrekk med sarsviruset og mersviruset. Tatt i betraktning de epidemiologiske og kliniske 

dataene som for tiden er tilgjengelige om viruset, som dets overføringsmønstre, kliniske kjennetegn og risikofaktorer for 

infeksjon, bør SARS-CoV-2 snarest tilføyes i vedlegg III til direktiv 2000/54/EF for å sikre et fortsatt hensiktsmessig 

vern av arbeidstakeres helse og sikkerhet på arbeidsplassen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 4.6.2020, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) EUT L 262 av 17.10. 2000, s. 21. 

(2) Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1833 av 24. oktober 2019 om endring av vedlegg I, III, V og VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/54/EF med hensyn til rent tekniske tilpasninger (EUT L 279 av 31.10.2019, s. 54). 

2022/EØS/83/24 
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6) SARS-CoV-2 kan føre til alvorlig sykdom hos den smittede befolkningsgruppen, og utgjør særlig en alvorlig fare for 

eldre arbeidstakere og arbeidstakere med underliggende helseproblemer eller kronisk sykdom. Det finnes for tiden ingen 

vaksine eller effektiv behandling, men det legges ned et omfattende arbeid på internasjonalt plan, og det er hittil påvist 

et betydelig antall vaksinekandidater. Tatt i betraktning de nyeste vitenskapelige bevis og tilgjengelige kliniske data 

samt råd fra eksperter som representerer alle medlemsstater, bør SARS-CoV-2 derfor klassifiseres som sykdoms-

framkallende for mennesker, i risikogruppe 3. Flere medlemsstater samt EFTA-stater og andre tredjeland har begynt å 

treffe tiltak for å klassifisere SARS-CoV-2 i risikogruppe 3. 

7) I mars 2020 offentliggjorde Verdens helseorganisasjon retningslinjer for biosikkerhet for laboratorier i forbindelse med 

det nye koronaviruset og testing av kliniske prøver fra pasienter smittet med SARS-CoV-2(3). I retningslinjene angis at 

diagnostisk laboratoriearbeid som ikke omfatter dyrking, f.eks. sekvensering, kan utføres ved et anlegg med prosedyrer 

som minst tilsvarer inneslutningsnivå 2 (biosikkerhetsnivå 2, BSL-2), mens dyrking som omfatter SARS-CoV-2, bør 

utføres i et inneslutningslaboratorium der lufttrykket er lavere enn atmosfærisk trykk (biosikkerhetsnivå 3, BSL-3). For 

å sikre tilstrekkelig kapasitet samt kontinuitet i det viktige arbeidet som utføres av diagnoselaboratorier i hele Unionen, 

bør dette klargjøres i vedlegg III til direktiv 2000/54/EF. 

8) Med tanke på alvoret ved den globale covid-19-pandemien og tatt i betraktning at alle arbeidstakere har rett til et sunt, 

sikkert og hensiktsmessig arbeidsmiljø, slik det framgår av prinsipp 10 i den europeiske søylen for sosiale rettigheter(4), 

bør dette direktivet ha en kort innarbeidingsperiode. På grunnlag av en bredt anlagt høring ble en innarbeidingsperiode 

på fem måneder ansett som hensiktsmessig. Sett i lys av de ekstraordinære omstendighetene oppfordres medlemsstatene 

til om mulig å gjennomføre dette direktivet før fristen for innarbeiding utløper. 

9) Direktiv (EU) 2019/1833 endret også vedlegg V og VI til direktiv 2000/54/EF, der det fastsettes inneslutningstiltak  

og -nivåer for laboratorier, dyrerom og industrielle prosesser. For å sikre et egnet beskyttelsesnivå for arbeidstakerne bør 

datoen for gjennomføringen av endringene av disse vedleggene når det gjelder eksponering for SARS-CoV-2, også 

flyttes fram. 

10) Kommisjonen vil fortsatt nøye overvåke situasjonen når det gjelder covid-19-utbruddet, inkludert utviklingen av en 

mulig vaksine og tilgjengeligheten på ytterligere tekniske og vitenskapelige data og dokumentasjon når det gjelder 

SARS-CoV-2. På dette grunnlaget vil Kommisjonen om nødvendig revidere klassifiseringen av risikogrupper som er 

fastsatt ved vedtakelsen av dette direktivet. 

11) Det ble tatt hensyn til behovet for å opprettholde det eksisterende vernenivået for arbeidstakere som blir eller som kan 

bli eksponert for biologiske agenser i arbeidet, og sikre at endringene bare tar hensyn til den vitenskapelige utviklingen 

på området, som innebærer at det kreves tilpasninger på arbeidsplassen av ren teknisk art. 

12) Ved utarbeidingen av dette direktivet ble Kommisjonen bistått av sakkyndige fra medlemsstatene, som ga teknisk og 

vitenskapelig støtte. Dessuten ble Den rådgivende komité for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, som er et 

trepartsorgan, rådspurt om de rent tekniske tilpasningene av direktiv 2000/54/EF i forbindelse med SARS-CoV-2-

utbruddet. 

13) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(5) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av et eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestand-

deler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

14) Tiltakene fastsatt i dette direktivet er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i rådsdirektiv 

89/391/EØF(6). 

  

(3) Verdens helseorganisasjon, «Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19), midlertidige retningslinjer» av  

19. mars 2020, https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272450/retrieve 

(4) Den europeiske søylen for sosiale rettigheter, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-

monetary-union/european-pillar-social-rights_en 

(5) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(6) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen 

(EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2000/54/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

I artikkel 2 i direktiv (EU) 2019/1833 skal nr. 1 lyde: 

«1. Medlemsstatene skal innen 20. november 2021 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktivet. Medlemsstatene skal imidlertid innen 24. november 2020 sette i kraft de lovene og forskriftene som er 

nødvendige for å etterkomme endringene av vedlegg V og VI til direktiv 2000/54/EF, i den grad de gjelder den biologiske 

agensen SARS-CoV-2. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til bestemmelsene nevnt i første ledd. 

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.» 

Artikkel 3 

1. Medlemsstatene skal innen 24. november 2020 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

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 4 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 3. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2000/54/EF, i tabellen for VIRUS (orden «Nidovirales», familie «Coronaviridae», slekt 

«Betakoronavirus») tilføyes følgende post mellom «akutt luftveissyndrom-relatert koronavirus (sarsvirus)» og «midtøst-

luftveissyndrom-koronavirus (mersvirus)»: 

«Alvorlig, akutt luftveissyndrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2)(1) 3  

(1) I samsvar med artikkel 16 nr. 1 bokstav c) bør diagnostisk laboratoriearbeid som omfatter SARS-CoV-2 og ikke omfatter dyrking, utføres 

ved et anlegg med prosedyrer som minst tilsvarer inneslutningsnivå 2. Arbeid med dyrking som omfatter SARS-CoV-2, bør utføres i et 

laboratorium med inneslutningsnivå 3 der lufttrykket er lavere enn atmosfærisk trykk. » 
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RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/159 

av 19. desember 2016 

om gjennomføring av avtalen vedrørende gjennomføring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons 

konvensjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007, inngått 21. mai 2012 mellom Forbundet for 

landbrukssamvirker i Den europeiske union (Cogeca), Den europeiske transportarbeiderføderasjon  

(ETF) og Sammenslutningen av nasjonale organisasjoner for fiskeriforetak i Den europeiske union 

(Europêche)(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 155 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Arbeidsgivere og arbeidstakere («partene i arbeidslivet») kan i samsvar med artikkel 155 nr. 2 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) i fellesskap anmode om at avtaler de har inngått på unionsplan, gjennomføres ved 

en rådsbeslutning etter forslag fra Kommisjonen. 

2) Den 14. juni 2007 vedtok Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) konvensjonen om arbeidsvilkår i 

fiskerisektoren, 2007 («konvensjonen»). Konvensjonen har som mål å skape ett enhetlig instrument for å utfylle de 

internasjonale standardene for leve- og arbeidsvilkår for denne sektoren, og omfatter reviderte og oppdaterte standarder 

fra eksisterende internasjonale konvensjoner og anbefalinger som gjelder for fiskere, samt de grunnleggende prinsippene 

fra andre internasjonale konvensjoner om arbeidsvilkår. 

3) I samsvar med artikkel 154 nr. 2 i TEUV har Kommisjonen rådspurt partene i arbeidslivet om hvorvidt anvendelsen i 

Unionen av bestemmelsene i konvensjonen skal fremmes. 

4) Den 21. mai 2012 inngikk Forbundet for landbrukssamvirker i Den europeiske union (Cogeca), Den europeiske 

transportarbeiderføderasjon (ETF) og Sammenslutningen av nasjonale organisasjoner for fiskeriforetak i Den europeiske 

union (Europêche) en avtale om gjennomføring av konvensjonen («avtalen»), som et første steg mot en kodifisering av 

unionsretten på det sosiale området innen havfiskesektoren og et bidrag til å skape like konkurransevilkår for 

havfiskesektoren i Unionen. 

5) Den 10. mai 2013 anmodet disse organisasjonene Kommisjonen om å gjennomføre avtalen ved en rådsbeslutning i 

samsvar med artikkel 155 nr. 2 i TEUV. 

6) For formålene angitt i artikkel 288 i TEUV er et direktiv det egnede virkemiddelet for å gjennomføre avtalen. 

7) Kommisjonen har utarbeidet et forslag til direktiv, i samsvar med sin melding av 20. mai 1998 om å tilpasse og fremme 

dialogen mellom partene i arbeidslivet på fellesskapsplan, idet det tas hensyn til de undertegnende partenes 

representative status og lovligheten til hver enkelt bestemmelse i avtalen. 

8) Dette direktivet bør få anvendelse uten å berøre eventuelle eksisterende bestemmelser i Unionens regelverk som er mer 

utførlige eller gir et bedre vernenivå for alle fiskere. 

9) Dette direktivet bør ikke brukes som begrunnelse for å innskrenke det generelle vernet av arbeidstakere på de områdene 

som omfattes av avtalen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 31.1.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner), ennå 

ikke kunngjort. 

2022/EØS/83/25 
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10) I dette direktivet og den vedlagte avtalen fastsettes minstestandarder, men medlemsstatene og partene i arbeidslivet kan 

beholde eller innføre gunstigere bestemmelser. 

11) Uten at det berører bestemmelsene i avtalen om oppfølging og revisjon utført av partene i arbeidslivet på unionsplan, 

bør Kommisjonen overvåke gjennomføringen av dette direktivet og av avtalen, samt utføre en evaluering. 

12) Partene i arbeidslivet forventer at de nasjonale tiltakene som gjennomfører dette direktivet, trer i kraft tidligst på 

konvensjonens ikrafttredelsesdato. Dette direktivet bør derfor tre i kraft på samme tidspunkt som konvensjonen. 

13) Avtalen gjelder for fiskere som arbeider i enhver egenskap i henhold til en arbeidsavtale eller i et ansettelsesforhold om 

bord på fiskefartøyer som benyttes til havfiske, og som seiler under en medlemsstats flagg eller er registrert under en 

medlemsstats fulle jurisdiksjon. 

14) For å verne helsen og sikkerheten på arbeidsplassen for fiskere som arbeider i enhver egenskap i henhold til en 

arbeidsavtale eller i et ansettelsesforhold, kan avtalen også gjelde for alle andre fiskere som befinner seg om bord på 

samme fiskefartøy. 

15) Når det gjelder betegnelser som er benyttet i avtalen, og som ikke er særskilt definert i den, kan medlemsstatene 

definere disse i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis, på samme måte som for andre sosialpolitiske direktiver 

som benytter tilsvarende betegnelser, forutsatt at disse definisjonene respekterer innholdet i avtalen. 

16) I dette direktivet og den vedlagte avtalen bør det tas hensyn til bestemmelsene om forvaltning av fiskekapasitet som 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1380/2013(1). 

17) Medlemsstatene kan overlate gjennomføringen av dette direktivet til partene i arbeidslivet når partene i arbeidslivet i 

fellesskap anmoder om dette, og forutsatt at medlemsstatene treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at de til enhver tid 

kan garantere de resultatene som tilstrebes med dette direktivet. 

18) Kommisjonen har underrettet Europaparlamentet i henhold til artikkel 155 nr. 2 i TEUV ved å oversende forslagsteksten 

til et direktiv som inneholder avtalen. 

19) Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende rettighetene og prinsippene i Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter, særlig artikkel 20, 31 og 32. 

20) Ettersom målene med dette direktivet, som er å forbedre leve- og arbeidsvilkårene og å verne helsen og sikkerheten til 

arbeidstakere i havfiskesektoren, som er en grenseoverskridende sektor der det drives virksomhet under ulike 

medlemsstaters flagg, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene, men 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 den nevnte artikkelen går dette direktivet ikke lenger enn det som 

er nødvendig for å nå disse målene. 

21) I samsvar med den faste rettspraksisen til Den europeiske unions domstol(2) kan det faktum at en aktivitet som 

omhandles i et direktiv, ennå ikke finner sted i en medlemsstat, ikke frita den nevnte medlemsstaten fra plikten til å 

vedta lover eller forskrifter for å sikre at alle bestemmelser i direktivet innarbeides i nasjonal lovgivning. Både 

rettssikkerhetsprinsippet og behovet for å sikre at direktiver gjennomføres fullt ut, både juridisk og faktisk, krever at alle 

medlemsstater innarbeider reglene i det berørte direktivet i en tydelig, presis og oversiktlig rettslig ramme som 

inneholder ufravikelige lovbestemmelser. Denne plikten påhviler medlemsstatene for å foregripe eventuelle endringer i 

situasjonen i medlemsstatene på et gitt tidspunkt, og for å sikre at alle juridiske personer i Fellesskapet, herunder i de 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1380/2013 av 11. desember 2013 om den felles fiskeripolitikk, om endring av 

rådsforordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 

samt rådsbeslutning 2004/585/EF (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 22). 

(2) Se blant annet Domstolens avgjørelse av 14. januar 2010, Kommisjonen mot Tsjekkia, C-343/08, ECLI:EU:C:2013:423. 
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medlemsstatene der en bestemt aktivitet som det vises til i et direktiv, ikke finner sted, til enhver tid tydelig og nøyaktig 

kjenner sine rettigheter og plikter. I henhold til rettspraksis er det bare når innarbeiding av et direktiv i nasjonal 

lovgivning er formålsløs av geografiske årsaker, at innarbeidingen ikke er obligatorisk. I slike tilfeller bør medlems-

statene underrette Kommisjonen om dette. 

22) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(3) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal ledsages 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. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Ved dette direktivet gjennomføres avtalen vedrørende gjennomføring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon 

om arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007, inngått 21. mai 2012 mellom arbeidsgivere og arbeidstakere («partene i arbeidslivet») 

på unionsplan innenfor havfiskerisektoren, nemlig Forbundet for landbrukssamvirker i Den europeiske union (Cogeca), Den 

europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) og Sammenslutningen av nasjonale organisasjoner for fiskeriforetak i Den 

europeiske union (Europêche). 

Avtaleteksten er gjengitt i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre bestemmelser som er gunstigere for arbeidstakere i havfiskesektoren enn 

dem som er fastsatt i dette direktivet. 

2. Gjennomføringen av dette direktivet skal ikke under noen omstendigheter utgjøre tilstrekkelig grunn til å innskrenke det 

generelle vernet av arbeidstakere på de områdene som omfattes av dette direktivet. Dette skal ikke berøre den rett 

medlemsstatene og partene i arbeidslivet, på bakgrunn av endrede forhold, har til å vedta lover, forskrifter eller avtalefestede 

ordninger som avviker fra dem som gjelder på tidspunktet for vedtakelsen av dette direktivet, forutsatt at minstekravene fastsatt 

i dette direktivet overholdes. 

3. Anvendelsen og fortolkningen av dette direktivet skal ikke berøre noen bestemmelse, sedvane eller praksis på unionsplan 

eller nasjonalt plan som sikrer gunstigere vilkår for de berørte arbeidstakerne. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av nasjonale bestemmelser som vedtas i 

henhold til dette direktivet. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 4 

1. Medlemsstatene skal innen 15. november 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktivet. 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. 

  

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 5 

Kommisjonen skal innen 15. november 2022, etter samråd med medlemsstatene og partene i arbeidslivet på unionsplan, 

framlegge for Rådet en rapport om gjennomføringen, anvendelsen og evalueringen av dette direktivet. 

Artikkel 6 

Dette direktivet trer i kraft samme dag som Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon om arbeidsvilkår i 

fiskerisektoren, 2007, trer i kraft. 

Kommisjonen skal offentliggjøre konvensjonens ikrafttredelsesdato i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 7 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016. 

 For Rådet 

L. SÓLYMOS 

Formann 

 _____  



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/207 

 

 

VEDLEGG 

Avtale vedrørende gjennomføring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon om 
arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007 

ARBEIDSGIVERE OG ARBEIDSTAKERE (PARTENE I ARBEIDSLIVET PÅ UNIONSPLAN) I HAVFISKERISEKTOREN, 

1) Forbundet for landbrukssamvirker i Den europeiske union (Cogeca), 

2) Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) og 

3) Sammenslutningen av nasjonale organisasjoner for fiskeriforetak i Den europeiske union (Europêche), 

under henvisning til 

1) traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), særlig artikkel 153–155, 

2) konvensjonen om arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007 («C188» eller «konvensjonen») vedtatt av Den internasjonale 

arbeidsorganisasjon (ILO), 

3) ILOs rekommandasjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007 («R199»), 

4) ILOs rekommandasjon om ansettelsesforhold, 2006 («R198»), 

5) retningslinjene for havnestatskontrollører som utfører inspeksjoner i henhold til konvensjonen om arbeidsvilkår i 

fiskerisektoren, 2007 (nr. 188), vedtatt av ILOs styringsorgan på dets 309. møte 13.–19. november 2010 («PSC-F-

retningslinjene»), 

6) rådsbeslutning 2010/321/EU av 7. juni 2010 om medlemsstatenes adgang til i Den europeiske unions interesse å ratifisere 

Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007 (konvensjon nr. 188), 

7) kommisjonsmelding COM(2011) 306 final, datert 31. mai 2011, til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité og Regionkomiteen: «Review of the operation of the provisions with regards to workers on board 

seagoing fishing vessels contained in Directive 2003/88/EC», og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konvensjonen om arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007 (C188) ble vedtatt 14. juni 2007 på den 96. sesjonen til ILOs 

internasjonale arbeidskonferanse. 

2) Konvensjonen ble vedtatt med 437 stemmer for, 2 stemmer mot og 22 blanke stemmer. Alle tilstedeværende regjerings-

representanter (53 stemmer), alle tilstedeværende arbeidstakerrepresentanter (25 stemmer) og alle tilstedeværende 

arbeidsgiverrepresentanter (22 stemmer) fra de nåværende 27 medlemsstatene i Den europeiske union («medlemsstatene») 

stemte for vedtakelse av konvensjonen. 

3) Internasjonalisering har en omfattende innvirkning på fiskerisektoren, og fiskernes rettigheter må fremmes og vernes. 

4) ILO anser fiske for å være et farlig yrke sett i forhold til andre yrker. 

5) Formålet med konvensjonen er å sørge for at fiskere har anstendige arbeidsforhold på fiskefartøyer med tanke på 

minstekrav til arbeid om bord, tjenestevilkår, innredning og kost, vern av helse og sikkerhet på arbeidsplassen, helsetjeneste 

og trygdedekning. 

6) Konvensjonen krever at ILOs medlemmer, i samsvar med nasjonale lover og forskrifter, skal utøve sin jurisdiksjon og 

kontroll over fiskefartøyer som seiler under deres flagg, ved å opprette et system for å sikre at kravene i konvensjonen 

etterleves.  
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7) I henhold til artikkel 155 nr. 2 i TEUV kan avtaler inngått på unionsplan etter felles anmodning fra partene i arbeidslivet på 

unionsplan gjennomføres ved en rådsbeslutning etter forslag fra Europakommisjonen. På bakgrunn av dette har partene i 

arbeidslivet besluttet å innlede forhandlinger om å inngå, innenfor begrensningene som fastsatt i artikkel 153 i TEUV, en 

avtale om å gjennomføre visse deler av konvensjonen. 

8) Partene i arbeidslivet på unionsplan anser dette initiativet som meget viktig for å oppmuntre medlemsstatene til å ratifisere 

konvensjonen, slik at det skapes like vilkår i EU og i resten av verden når det gjelder spørsmål knyttet til fiskeres arbeids- 

og levevilkår om bord på fiskefartøyer. 

9) Partene i arbeidslivet på unionsplan anser en avtale som et første steg mot en kodifisering av unionsretten på det sosiale 

området innenfor fiskerisektoren. 

10) Visse aspekter ved organiseringen av arbeidstiden til arbeidstakere om bord på sjøgående fiskefartøyer er i øyeblikket 

omfattet av bestemmelsene i artikkel 21 i direktiv 2003/88/EF. Selv om artikkel 13 og 14 i konvensjonen totalt sett gir 

fiskere et lavere vernenivå enn direktivet, gir noen av bestemmelsene i artikkel 14 i konvensjonen et høyere vernenivå. 

Partene i arbeidslivet på unionsplan har derfor blitt enige om å slå sammen de nevnte bestemmelsene. Resultatet er et 

generelt høyere vernenivå. De berørte bestemmelsene er: vedkommende myndighets samråd med de nasjonale partene i 

arbeidslivet på unionsplan før fastsettelse av et minste vernenivå, det ytterligere formålet med å begrense utmattelse, 

kompenserende hviletid ved tillatte unntak fra korteste hviletid eller lengste arbeidstid, og forbedret vern etter 

nødssituasjoner. 

11) Bestemmelsene i konvensjonen om kvaliteten på legebehandling, innredning, kost, levevilkår, erstatning i tilfelle av farer 

eller sykdom og om trygdedekning bør anses å falle innenfor rammen av fiskeres helse og sikkerhet på arbeidsplassen med 

hensyn til den særlige karakteren til arbeid om bord på fiskefartøyer, som geografisk isolasjon, utmattelse og den for det 

meste fysiske arten av arbeidet som skal utføres. 

12) Konvensjonen gjelder for alle fiskere, definert i konvensjonens artikkel 1 bokstav e) som «enhver som er ansatt eller 

engasjert i enhver egenskap, eller utøver yrkesvirksomhet om bord på et fiskefartøy, herunder personer som arbeider om 

bord og er betalt etter lott, men unntatt loser, besetning på marinefartøyer, andre personer som er i fast regjeringstjeneste, 

landbaserte personer som utfører arbeid om bord på et fiskefartøy, og fiskeobservatører». På grunn av begrensningene som 

fastsatt i TEUV har ikke partene i arbeidslivet på unionsplan adgang til å avtale tekster, som skal gjennomføres ved en 

rådsbeslutning, og som berører fiskere som verken arbeider i henhold til en arbeidsavtale eller i et ansettelsesforhold. 

Anvendelsen av ulike standarder eller mangelen på standarder for disse fiskerne mens de befinner seg på samme fartøy som 

fiskere som arbeider i henhold til en arbeidsavtale eller i et ansettelsesforhold, kan imidlertid påvirke sistnevntes allmenne 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen, herunder leve- og arbeidsvilkår. For å verne fiskere som arbeider i henhold til en 

arbeidsavtale eller i et ansettelsesforhold, anser partene i arbeidslivet på unionsplan derfor at det er berettiget at denne 

avtalen skal gjelde ikke bare for fiskere som arbeider i henhold til en arbeidsavtale eller i et ansettelsesforhold, men også 

for andre fiskere som befinner seg på samme fartøy. 

13) Det egnede virkemiddelet for gjennomføring av denne avtalen er et direktiv, som definert i artikkel 288 i TEUV, som er 

bindende for medlemsstatene med hensyn til resultatet som skal oppnås, men som samtidig overlater til nasjonale 

myndigheter å velge form og metoder. 

Som oppfordrer medlemsstatene til å 

1) ratifisere konvensjonen med tanke på medlemsstatenes enstemmighet på tidspunktet for konvensjonens vedtakelse og på 

grunn av de betydelige forskjellene mellom anvendelsesområdet og områdene omfattet av konvensjonen på den ene side og 

denne avtalen på den annen, 

2) utarbeide et enhetlig gyldig dokument som nevnt i artikkel 41 i konvensjonen, som skal gjennomføres i hele Den 

europeiske union, 

3) på grunnlag av PSC-F-retningslinjene utarbeide en harmonisert politikk for havnestatskontroll av fiskefartøyer som er 

omfattet av konvensjonen, som skal gjennomføres i hele Den europeiske union, og 

som i fellesskap anmoder om at 

denne avtalen skal gjennomføres ved et rådsdirektiv.  
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HAR AVTALT FØLGENDE: 

DEL 1 

DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE 

DEFINISJONER 

Artikkel 1 

I denne avtalen menes med 

a) «fiskevirksomhet» fangst, eller fangst og bearbeiding, av fisk eller andre levende ressurser i havet, 

b) «næringsfiske» all fiskevirksomhet, med unntak av husbehovs- og fritidsfiske, 

c) «vedkommende myndighet» statsråd, departement eller annen myndighet som er utpekt av en medlemsstat og har fullmakt 

til å utferdige og håndheve forskrifter, pålegg eller andre påbud med lovs kraft på de områder vedkommende bestemmelse 

regulerer, 

d) «samråd» det samråd som vedkommende myndighet holder med berørte arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og 

særlig organisasjoner som representerer fiskefartøyenes redere og fiskere, dersom slike finnes, 

e) «fiskefartøyets reder» eller «reder» fiskefartøyets eier eller en annen organisasjon eller person, for eksempel disponent, 

agent eller bareboat-befrakter, som har påtatt seg ansvaret for driften av fartøyet på vegne av rederen, og som ved 

overtakelsen av slikt ansvar har gått med på å overta de plikter og oppgaver som fiskefartøyets reder er pålagt i henhold til 

denne avtalen, uten hensyn til om noen annen organisasjon eller andre personer oppfyller enkelte av pliktene eller 

oppgavene på rederens vegne, 

f) «fisker» enhver som er ansatt eller engasjert eller arbeider i enhver egenskap om bord på et fiskefartøy på vilkårene fastsatt 

i artikkel 2, men unntatt havneloser og landbaserte personer som utfører arbeid om bord på et fiskefartøy mens det ligger 

ved kai, 

g) «arbeidsavtale for fiskere» ansettelsesavtalen, arbeidskontrakten eller annen lignende avtale, eller enhver annen kontrakt 

som fastsetter fiskerens leve- og arbeidsvilkår om bord på et fiskefartøy, 

h) «fiskefartøy» eller «fartøy» ethvert skip eller enhver båt som seiler under en medlemsstats flagg eller er registrert under en 

medlemsstats fulle jurisdiksjon, uansett hvilken art og uavhengig av eierskapsform, som benyttes eller er planlagt benyttet 

til næringsfiske, 

i) «lengde (L)» 96 prosent av den hele lengden på en vannlinje ved en dybde svarende til 85 prosent av den minste dybden i 

risset målt fra kjøllinjen, eller lengden fra forkant av forstevnen til rorstammens akse på samme vannlinje dersom denne er 

lengre; på fartøyer konstruert med styrlast skal vannlinjen som denne lengden blir målt på, være parallell med 

konstruksjonsvannlinjen, 

j) «lengde mellom perpendikulærene (LBP)» avstanden mellom forre og aktre perpendikulær; forre perpendikulær skal være 

sammenfallende med forkanten av forstavnen på vannlinjen som lengden (L) måles på; aktre perpendikulær skal være 

sammenfallende med aksen til rorstammen på samme vannlinje, 

k) «skipper» fiskeren som har kommandoen på et fiskefartøy, 

l) «rekrutterings- og arbeidsformidlingstjeneste» enhver person, ethvert selskap, enhver institusjon, ethvert byrå eller enhver 

annen organisasjon i offentlig eller privat sektor som driver med rekruttering av fiskere på vegne av redere, eller med 

formidling av fiskere til redere, 

m) «privat arbeidsformidlingsbyrå» enhver person, ethvert selskap, enhver institusjon, ethvert byrå eller enhver annen 

organisasjon i privat sektor som ansetter eller engasjerer fiskere for å stille disse til rådighet for redere som gir dem 

oppgaver og fører tilsyn med utførelsen av disse oppgavene.  
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VIRKEOMRÅDE 

Artikkel 2 

1. Med mindre annet er fastsatt i denne avtalen, får avtalen anvendelse på 

a) alle fiskere som arbeider i enhver egenskap i henhold til en arbeidsavtale eller i et ansettelsesforhold på ethvert fiskefartøy 

som benyttes til næringsfiske, 

b) alle andre fiskere som befinner seg på samme fartøy som fiskere omhandlet i bokstav a), for å sikre vern av den allmenne 

sikkerheten og helsen. 

2. Ved tvil om hvorvidt et fartøy benyttes til næringsfiske, skal spørsmålet avgjøres av vedkommende myndighet etter 

samråd. 

3. Hver medlemsstat kan etter samråd helt eller delvis utvide vernet som er fastsatt i denne avtalen for fiskere som arbeider 

på fartøyer med lengde på 24 meter eller mer, til også å gjelde for fiskere som arbeider på fartøyer med lengde under 24 meter. 

Artikkel 3 

1. Dersom anvendelsen av denne avtalen fører til spesielle problemer av vesentlig betydning sett i lys av fiskernes spesielle 

tjenestevilkår eller virksomheten til berørte fiskefartøyer, kan en medlemsstat av objektive grunner og etter samråd unnta 

begrensede kategorier av fiskere eller fiskefartøyer fra kravene i denne avtalen eller fra visse bestemmelser i avtalen. 

2. Ved unntak i henhold til nr. 1 skal vedkommende myndighet ved behov treffe tiltak for gradvis å utvide kravene i denne 

avtalen til å omfatte alle berørte kategorier av fiskere eller fiskefartøyer innen en periode på høyst fem år etter at denne avtalen 

har trådt i kraft. 

3. Anvendelsen av denne artikkelen skal ikke under noen omstendigheter utgjøre en gyldig grunn til å innskrenke det 

allmenne nivået for vern av arbeidstakere på de områdene som omfattes av unionsretten på tidspunktet da denne avtalen trådte i 

kraft. 

Artikkel 4 

Denne avtalen berører ingen lov, kjennelse eller sedvane, eller avtale mellom redere og fiskere, som sikrer gunstigere vilkår for 

fiskere enn dem som er fastsatt i denne avtalen. 

DEL 2 

ALMINNELIGE PRINSIPPER 

ANSVARSOMRÅDENE TIL FISKEFARTØYENES REDERE, SKIPPERE OG FISKERE 

Artikkel 5 

1. Denne artikkelen får anvendelse uten å berøre direktiv 93/103/EF. 

2. Fiskefartøyets reder har det overordnede ansvaret for å sikre at skipperen har tilgang til de ressursene og midlene som er 

nødvendige for å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen. 

3. For å sørge for fiskernes sikkerhet om bord og sikker drift av fartøyet omfatter skipperens ansvarsområder blant annet 

a) å føre slikt tilsyn samt sikre at fiskere så langt det er mulig kan utføre sitt arbeid under best mulige forhold med hensyn til 

helse og sikkerhet, 

b) å lede fiskerne på en slik at måte at sikkerhet og helse ivaretas, herunder at utmattelse motvirkes, 

c) å tilrettelegge for opplæring i helse og sikkerhet på arbeidsplassen om bord, og 

d) å sørge for at standardene for sikkerhet til sjøs, vakthold og godt sjømannsskap overholdes.  
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4. Fiskefartøyets reder skal ikke hindre skipperen i å treffe enhver beslutning som etter skipperens faglige vurdering er 

nødvendig for fiskernes sikkerhet om bord eller for en sikker navigering og drift av fartøyet. 

5. Fiskere skal følge lovlige ordre fra skipperen og overholde gjeldende sikkerhets- og helsetiltak. 

DEL 3 

MINSTEKRAV VED ARBEID OM BORD PÅ FISKEFARTØYER 

MINSTEALDER 

Artikkel 6 

1. Denne artikkelen får anvendelse uten å berøre direktiv 94/33/EF. 

2. Minstealder for å utføre arbeid om bord på et fiskefartøy er 16 år, forutsatt at en ung person ikke lenger er underlagt 

pliktig skolegang på heltid i henhold til nasjonal lovgivning. Vedkommende myndighet kan imidlertid tillate en minstealder på 

15 år for personer som ikke lenger er underlagt pliktig skolegang i henhold til nasjonal lovgivning, og som følger en yrkesrettet 

opplæring innenfor fiske. 

3. Vedkommende myndighet kan i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis tillate personer på 15 år å utføre lett arbeid i 

skoleferier. I så fall skal myndigheten etter samråd fastsette hvilke typer arbeid som er tillatt, og skal fastsette under hvilke 

forhold arbeidet skal utføres og hvilke hvileperioder som kreves. 

4. Minstealder for å utføre aktiviteter om bord på fiskefartøyer, som ved sin art og de forhold oppgavene utføres under, vil 

kunne utgjøre en fare for unge personers helse, sikkerhet, fysiske, mentale eller sosiale utvikling, utdanning eller moralske 

verdier, skal ikke være under 18 år. 

5. Den typen aktiviteter som omfattes av nr. 4 i denne artikkelen, skal fastsettes i nasjonale lover eller forskrifter eller av 

vedkommende myndighet etter samråd, idet det tas hensyn til farene de innebærer, samt gjeldende internasjonale standarder. 

6. Forutsatt at en ung person ikke lenger er underlagt pliktig skolegang på heltid i henhold til nasjonal lovgivning, kan 

utførelse av aktivitetene nevnt i nr. 4 i denne artikkelen fra en alder av 16 år tillates ved nasjonale lover eller forskrifter eller 

ved en beslutning truffet av vedkommende myndighet etter samråd, forutsatt at berørte unge personers helse, sikkerhet, fysiske, 

mentale og sosiale utvikling, utdanning og moralske verdier fullt ut blir ivaretatt, samt at berørte unge personer har fått faglig 

relevant veiledning eller yrkesrettet opplæring og har fullført en grunnopplæring i sikkerhet før de går om bord. Kravene i 

artikkel 7.3 i direktiv 94/33/EF skal overholdes. 

7. Nattarbeid for fiskere under 18 år er forbudt. I forbindelse med denne artikkelen skal begrepet «natt» defineres i samsvar 

med nasjonal lovgivning og praksis. Begrepet skal omfatte en periode på minst ni timer regnet fra senest midnatt og fram til 

tidligst kl. 05.00. Vedkommende myndighet kan gjøre et unntak fra en streng etterlevelse av begrensningen på nattarbeid, 

forutsatt at kravene i artikkel 9 i direktiv 94/33/EF overholdes, når 

a) den vil være til hinder for at berørte fiskere får en effektiv opplæring i samsvar med etablerte programmer og planer, eller 

b) oppgavens særlige art eller et godkjent opplæringsprogram krever at fiskere som omfattes av unntaket, utfører oppgaver om 

natten, og vedkommende myndighet etter samråd fastslår at arbeidet ikke vil være til skade for deres helse eller velferd. 

8. Ingen av bestemmelsene i denne artikkelen skal berøre eventuelle forpliktelser som medlemsstaten har påtatt seg etter å ha 

ratifisert andre internasjonale arbeidsvilkårskonvensjoner som garanterer bedre vern av unge fiskere omfattet av denne 

artikkelen.  
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LEGEUNDERSØKELSE 

Artikkel 7 

1. Fiskere skal ikke arbeide om bord på et fiskefartøy uten gyldig legeattest som viser at de er skikket til å utføre sine 

oppgaver. 

2. Vedkommende myndighet kan etter samråd gi unntak fra anvendelsen av nr. 1 i denne artikkelen, idet det tas hensyn til 

fiskernes helse og sikkerhet, fartøyets størrelse, tilgang på medisinsk bistand og evakueringsmuligheter, reisens varighet, 

fartsområde og type fiskevirksomhet. 

3. Unntakene i nr. 2 i denne artikkelen gjelder ikke for fiskere som arbeider på et fiskefartøy med lengde på 24 meter eller 

mer, eller som vanligvis er til sjøs i over tre dager. I presserende tilfeller kan vedkommende myndighet tillate at en fisker 

arbeider på et slikt fartøy i en begrenset og nærmere bestemt periode fram til en legeattest kan innhentes, forutsatt at fiskeren 

innehar en utløpt legeattest av nyere dato. 

Artikkel 8 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som gjelder 

a) legeundersøkelsens art, 

b) legeattestens form og innhold, 

c) utstedelse av legeattest av en behørig kvalifisert lege eller, for en attest som utelukkende gjelder syn, av en person som er 

godkjent av vedkommende myndighet som kvalifisert til å utstede en slik attest; disse personene skal ha full uavhengighet 

når de utøver sitt faglige skjønn, 

d) hvor hyppige legeundersøkelsene skal være og hvor lenge legeattestene skal være gyldige, 

e) retten til å få en annen, bindende legeundersøkelse utført av en uavhengig lege som er utnevnt av medlemsstaten som 

appellege, 

i) dersom en person er blitt nektet en attest eller er blitt pålagt begrensninger i arbeidet han eller hun kan utføre, 

ii) dersom en person under sin undersøkelse har angitt at han eller hun anser seg som uskikket til å utføre sine oppgaver 

om bord på et fiskefartøy, men legen likevel utsteder en legeattest som viser at personen er medisinsk skikket til å 

utføre sine oppgaver om bord på et fiskefartøy, 

iii) dersom en person er blitt nektet en attest eller er blitt pålagt begrensninger i arbeidet han eller hun kan utføre, dersom 

de medisinske grunnene for en slik nektelse eller slike begrensninger ikke lenger foreligger, 

f) andre relevante krav. 

Artikkel 9 

I tillegg til minstekravene fastsatt i artikkel 7 og 8 gjelder følgende på et fiskefartøy med lengde på 24 meter eller mer eller på 
et fartøy som vanligvis er til sjøs i over tre dager: 

a) Legeattesten for en fisker skal minst angi 

i) at den aktuelle fiskerens hørsel og syn er tilfredsstillende for vedkommendes arbeidsoppgaver på fartøyet, og 

ii) at fiskeren ikke har noen medisinsk tilstand som kan antas å forverres av tjeneste til sjøs, gjøre fiskeren uskikket til slik 

tjeneste eller sette sikkerheten eller helsen til andre personer om bord i fare. 

b) Legeattesten skal være gyldig i høyst to år, med mindre fiskeren er under 18 år; i så fall skal gyldighetstiden være høyst ett 

år. 

c) Dersom gyldighetstiden for en legeattest utløper under en reise, skal attesten være gyldig inntil reisen avsluttes.  
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DEL 4 

TJENESTEVILKÅR 

BEMANNING 

Artikkel 10 

1. Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som pålegger redere av fartøyer som seiler under dens 

flagg eller er registrert under dens fulle jurisdiksjon, å sørge for at deres fartøyer er tilstrekkelig og trygt bemannet for sikker 

drift og navigering og er under ledelse av en kyndig skipper. 

2. I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen skal vedkommende myndighet, for fiskefartøyer med lengde på 

24 meter eller mer, fastsette et minste bemanningsnivå for sikker navigering av fartøyet, med angivelse av antallet fiskere som 

kreves og hvilke kvalifikasjoner de skal ha. 

3. Vedkommende myndighet kan etter samråd fastsette alternative krav til dem som er fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen. 

Medlemsstaten skal imidlertid forsikre seg om at alternativet 

a) bidrar til full oppnåelse av det generelle målet og formålet med denne artikkelen og med artikkel 11 nedenfor, 

b) gjennomfører nr. 2 i denne artikkelen, og 

c) ikke setter fiskernes helse og sikkerhet i fare. 

ARBEIDS- OG HVILETID 

Artikkel 11 

1. a) Artikkel 3–6, 8 og 21 i direktiv 2003/88/EF får ikke anvendelse på fiskere omfattet av denne avtalen. 

b) Hver medlemsstat skal imidlertid vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som pålegger redere av fartøyer som seiler 

under dens flagg, å sikre at fiskere har rett til tilstrekkelig hvile, og at fiskernes arbeidstid begrenses til gjennomsnittlig 

48 timer i uken, beregnet over en referanseperiode som ikke overstiger tolv måneder. 

2. a) Innenfor grensene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og nr. 3 og 4 i denne artikkelen skal hver medlemsstat etter samråd treffe de 

nødvendige tiltakene, i samsvar med behovet for å verne om disse fiskernes helse og sikkerhet og for å begrense 

utmattelse, for å sikre 

i) at arbeidstiden begrenses til et høyeste antall timer som ikke skal overstiges innenfor en gitt periode, eller 

ii) at hviletiden ikke er kortere enn et laveste antall timer innenfor en gitt periode. 

b) Det høyeste antallet arbeidstimer eller laveste antallet timer for hvile skal fastsettes ved lover og forskrifter eller ved 

tariffavtaler eller avtaler mellom partene i arbeidslivet. 

3. Grensene for arbeids- eller hviletid fastsettes enten 

a) som lengste arbeidstid som ikke skal overstige 

i) 14 timer i en hvilken som helst 24-timersperiode, og 

ii) 72 timer i en hvilken som helst 7-dagersperiode, 

eller 

b) som korteste hviletid som ikke skal være mindre enn 

i) 10 timer i en hvilken som helst 24-timersperiode, og 

ii) 77 timer i en hvilken som helst 7-dagersperiode. 

4. Hviletiden kan inndeles i høyst to perioder, der den ene skal være minst seks timer lang, og intervallet mellom to 

hvileperioder som følger etter hverandre, skal ikke overstige 14 timer.  
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5. I samsvar med de alminnelige prinsippene for vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet, og av objektive eller tekniske 

grunner eller grunner knyttet til organiseringen av arbeidet, kan medlemsstatene gjøre unntak fra grensene fastsatt i nr. 1 

bokstav b) og nr. 3 og 4, herunder fastsettelse av referanseperioder. Slike unntak skal så langt som mulig oppfylle de fastsatte 

standardene, men det kan tas hensyn til hyppigere eller lengre friperioder eller til innvilgning av avspasering til fiskerne. 

Disse unntakene kan fastsettes ved 

a) lover og forskrifter, forutsatt at det utføres samråd, og at det gjøres en innsats for å oppmuntre til alle relevante former for 

dialog mellom partene i arbeidslivet, eller 

b) tariffavtaler eller avtaler mellom partene i arbeidslivet. 

6. Dersom det gjøres unntak i henhold til nr. 5 fra grensene fastsatt i nr. 3, skal de berørte fiskerne gis kompenserende 

hvileperioder så snart det er praktisk mulig. 

7. Ingen av bestemmelsene i denne artikkelen skal anses å berøre skipperens rett til å kreve at en fisker arbeider det antallet 

timer som måtte være nødvendig av hensyn til den umiddelbare sikkerheten for fartøyet, ombordværende personer eller fangst, 

eller for å bistå andre båter eller skip eller personer i havsnød. I samsvar med dette kan skipperen se bort ifra planlagt hviletid 

og kreve at en fisker arbeider det antallet timer som er nødvendig, inntil normaltilstanden er gjenopprettet. Så snart det er 

praktisk mulig etter at normaltilstanden er gjenopprettet, skal skipperen sørge for at fiskere som har arbeidet i en periode med 

planlagt hviletid, gis en passende hviletid. 

8. Hver medlemsstat kan fastsette at fiskere om bord på fiskefartøyer som seiler under dens flagg eller er registrert under 

dens fulle jurisdiksjon, og som i henhold til nasjonal lovgivning eller praksis ikke kan drive fiske i et gitt tidsrom i kalenderåret 

som overstiger én måned, skal ta ut årlig ferie i samsvar med artikkel 7 i direktiv 2003/88/EF innenfor det nevnte tidsrommet. 

MANNSKAPSLISTE 

Artikkel 12 

Hvert fiskefartøy skal føre en mannskapsliste om bord, og en kopi av denne skal gis til bemyndigede personer på land før 

fartøyets avreise eller formidles til land umiddelbart etter fartøyets avreise. Vedkommende myndighet skal avgjøre hvem denne 

informasjonen skal framlegges for og når, og til hvilket eller hvilke formål. 

ARBEIDSAVTALE FOR FISKERE 

Artikkel 13 

Artikkel 14–18 får anvendelse uten å berøre direktiv 91/533/EØF. 

Artikkel 14 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak 

a) som krever at fiskere som arbeider på fartøyer som seiler under dens flagg eller er registrert under dens fulle jurisdiksjon, 

beskyttes ved en arbeidsavtale for fiskere som er forståelig for dem, og som er i samsvar med bestemmelsene i denne 

avtalen, og 

b) som fastsetter hvilke opplysninger som minst skal være med i arbeidsavtaler for fiskere i samsvar med bestemmelsene i 

vedlegg I til denne avtalen. 

Artikkel 15 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som gjelder 

a) framgangsmåter som sikrer at en fisker har anledning til å revidere og søke råd om vilkårene i arbeidsavtalen for fiskere før 

den inngås, 

b) der det er aktuelt, føring av journal over fiskerens arbeid i henhold til en slik avtale, og 

c) midlene for tvisteløsning i forbindelse med en arbeidsavtale for fiskere.  
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Artikkel 16 

Arbeidsavtalen for fiskere, hvorav en kopi skal gis til fiskeren, skal føres om bord og være tilgjengelig for fiskeren og, i 
samsvar med nasjonal lovgivning og praksis, for andre berørte parter på forespørsel. 

Artikkel 17 

Artikkel 14–16 og vedlegg I til denne avtalen får ikke anvendelse på en reder av et fiskefartøy som også driver fartøyet alene. 

Artikkel 18 

Det skal være fiskefartøyets reders ansvar å sikre at hver fisker har en skriftlig arbeidsavtale for fiskere, som er undertegnet av 
alle partene i den nevnte avtalen, og som gir fiskeren anstendige arbeids- og levevilkår om bord på fartøyet i samsvar med 
denne avtalen. 

HJEMTRANSPORT 

Artikkel 19 

1. Hver medlemsstat skal sørge for at fiskere om bord på fiskefartøyer som seiler under dens flagg eller er registrert under 

dens fulle jurisdiksjon, og som anløper en fremmed havn, har rett til hjemtransport dersom fiskerens arbeidsavtale er utløpt eller 

er blitt sagt opp av berettigede grunner av en eller flere av partene i avtalen, eller dersom fiskeren ikke lenger er i stand til å 

utføre sine arbeidsoppgaver etter arbeidsavtalen eller ikke kan forventes å utføre dem under de rådende forholdene. Dette 

gjelder også for fiskere på dette fartøyet som av samme grunner er blitt overført fra fartøyet til den fremmede havnen. 

2. Kostnadene for hjemtransporten omhandlet i nr. 1 i denne artikkelen skal dekkes av fiskefartøyets reder, med mindre det i 

henhold til nasjonale lover, forskrifter eller andre tiltak er konstatert grovt mislighold fra fiskerens side av hans eller hennes 

forpliktelser i henhold til arbeidsavtalen. 

3. Medlemsstatene skal ved lover, forskrifter eller andre tiltak fastsette de bestemte vilkårene som gir en fisker omfattet av 

nr. 1 i denne artikkelen rett til hjemtransport, lengste varighet av tjenesteperioder om bord som gir en fisker rett til 

hjemtransport, samt de stedene som fiskere kan transporteres hjem til. 

4. Dersom en reder av et fiskefartøy unnlater å sørge for hjemtransport som omhandlet i denne artikkelen, skal 

medlemsstaten hvis flagg fartøyet seiler under, sørge for hjemtransport for den berørte fiskeren og ha rett til å inndrive 

kostnadene fra fiskefartøyets reder. 

5. Nasjonale lover og forskrifter skal ikke berøre den retten en reder av et fiskefartøy har til å inndrive kostnadene ved 

hjemtransport i henhold til kontraktsmessige ordninger med tredjeparter. 

PRIVATE ARBEIDSMARKEDSTJENESTER 

Artikkel 20 

1. Denne artikkelen får anvendelse uten å berøre direktiv 2008/104/EF. 

2. I denne artikkelen menes med «private arbeidsmarkedstjenester» rekrutterings- og arbeidsformidlingstjenester i privat 

sektor og private arbeidsformidlingsbyråers tjenester. 

3. Medlemsstatene skal 

a) forby private arbeidsmarkedstjenester å bruke metoder, ordninger eller lister beregnet på å hindre fiskere fra å få arbeid, og 

b) kreve at ingen gebyrer eller andre avgifter for private arbeidsmarkedstjenester belastes fiskeren direkte eller indirekte, helt 

eller delvis.  
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4. Ingen av bestemmelsene i denne artikkelen skal hindre en medlemsstat som har ratifisert konvensjonen, i å utøve sin 

eventuelle rett, innenfor begrensningene fastsatt i konvensjonen, til å tildele private arbeidsformidlingsbyråer visse forpliktelser 

i henhold til konvensjonen. 

DEL 5 

HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN 

KOST OG INNREDNING 

Artikkel 21 

1. Artikkel 22–25 får anvendelse uten å berøre direktiv 93/103/EF. 

2. Nasjonale bestemmelser som gjennomfører artikkel 22–25, skal overholdes med behørig hensyn til hygiene og forhold 

knyttet til allmenn sikkerhet, helse og komfort. 

Artikkel 22 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak for fiskefartøyer som seiler under dens flagg eller er registrert 
under dens fulle jurisdiksjon, med hensyn til innredning, kost og drikkevann om bord. 

Artikkel 23 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som krever at innredning om bord på fiskefartøyer som seiler 
under dens flagg eller er registrert under dens fulle jurisdiksjon, skal være av tilstrekkelig størrelse og kvalitet og 
hensiktsmessig utstyrt for fartøyets virksomhet og hvor lenge fiskerne skal oppholde seg om bord. Slike tiltak skal, når det er 
relevant, særlig være rettet mot følgende spørsmål: 

a) Godkjenning av planer for bygging eller ombygging av fiskefartøyer med hensyn til innredning. 

b) Vedlikehold av rom i innredning og bysser. 

c) Ventilasjon, oppvarming, kjøling og belysning. 

d) Reduksjon av for høye støy- og vibrasjonsnivåer. 

e) Plassering, størrelse, konstruksjonsmaterialer, inventar og utrustning av soverom, messer og andre rom i innredningen. 

f) Sanitærinnretninger, herunder toaletter og vaskeanlegg, og tilstrekkelig forsyning av varmt og kaldt vann. 

g) Framgangsmåter for håndtering av klager vedrørende innredning som ikke oppfyller kravene i denne avtalen. 

Artikkel 24 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som fastsetter 

a) at mat som tas med og serveres om bord, skal ha tilfredsstillende næringsverdi og kvalitet og finnes i tilstrekkelig mengde, 

b) at drikkevann skal ha tilfredsstillende kvalitet og finnes i tilstrekkelig mengde, og 

c) at mat og vann skal stilles til rådighet av fiskefartøyets reder uten kostnad for fiskeren. Imidlertid kan kostnadene dekkes 

inn som driftskostnader i samsvar med nasjonale lover og forskrifter, dersom tariffavtalen omfatter et betalingssystem etter 

lott eller dersom fiskerens arbeidsavtale fastsetter det. 

Artikkel 25 

Lovene, forskriftene eller andre tiltak som skal vedtas av medlemsstaten i samsvar med artikkel 22–24, skal gi denne avtalens 
vedlegg II full virkning.  
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HELSEVERN OG LEGEBEHANDLING, DEKNING VED ARBEIDSRELATERT SYKDOM, SKADE ELLER DØDSFALL 

Artikkel 26 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som fastsetter at en fisker om bord på et fiskefartøy som seiler 
under medlemsstatens flagg eller er registrert under dens fulle jurisdiksjon, skal 

a) ha rett til medisinsk behandling på land og rett til å bli ført i land i rett tid for behandling ved alvorlig skade eller sykdom, 

b) av fiskefartøyets reder få helsevern og legebehandling mens han er 

i) om bord eller 

ii) i land i en havn utenfor landet som er ansvarlig for fiskerens trygdedekning, og 

c) ved arbeidsrelatert sykdom eller skade dessuten få tilgang til egnet legebehandling i samsvar med landets nasjonale lover, 

forskrifter eller praksis. 

Artikkel 27 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som fastsetter at helsevernet og legebehandlingen omhandlet i 
artikkel 26 bokstav b) skal 

a) være underlagt de relevante bestemmelsene i direktiv 92/29/EØF og i artikkel 28 nedenfor, dersom fiskeren er om bord, og 

b) omfatte medisinsk behandling og tilknyttet materiell bistand og støtte under medisinsk behandling, dersom fiskeren er i en 

havn utenfor landet som er ansvarlig for fiskerens trygdedekning. 

Artikkel 28 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som fastsetter at 

a) de legemidlene og det medisinske utstyret som skal føres om bord på et fiskefartøy, skal i tillegg til kravene i artikkel 2 

nr. 1 bokstav b) i direktiv 92/29/EØF også avhenge av fartsområdet, 

b) den særskilte opplæringen av fiskere skal i tillegg til kravene i artikkel 5 nr. 3 i direktiv 92/29/EØF også ta hensyn til 

antallet fiskere om bord, fartsområdet og reisens lengde, 

c) veiledningene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 92/29/EØF skal være på et språk og i et format som forstås av de opplærte 

fiskerne omhandlet i bokstav b) i denne artikkelen, 

d) den medisinske rådgivningen omhandlet i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 92/29/EØF skal også være tilgjengelig via 

satellittkommunikasjon, og at fiskefartøyer som seiler under dens flagg eller er registrert under dens fulle jurisdiksjon, skal 

være utstyrt for radio- eller satellittkommunikasjon med hensyn til å kunne motta slik rådgivning, og 

e) fiskefartøyer som seiler under dens flagg eller er registrert under dens fulle jurisdiksjon, skal ha om bord en medisinsk 

håndbok som er vedtatt eller godkjent av vedkommende myndighet, eller den seneste utgaven av International Medical 

Guide for Ships. 

Artikkel 29 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak som fastsetter at 

a) fiskeren, i den grad det er i samsvar med medlemsstatens nasjonale lovgivning og praksis, skal ha kostnadsfri tilgang til 

legebehandlingen fastsatt i artikkel 26 bokstav b) og videre i artikkel 28, og at 

b) fiskefartøyets reder skal, fram til fiskeren har blitt transportert hjem, dekke kostnadene til legebehandlingen som fiskeren er 

unntatt fra å betale for i henhold til bokstav a) i denne artikkelen, i den grad det landet som er ansvarlig for fiskerens 

trygdedekning, ikke dekker kostnadene innenfor rammen av landets trygdeordning, og at  
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c) fiskefartøyets reder skal være ansvarlig for å dekke kostnadene til legebehandlingen fastsatt i artikkel 26 bokstav c), i den 

grad det landet som er ansvarlig for fiskerens trygdedekning, ikke dekker kostnadene innenfor rammen av landets 

trygdeordning. 

Artikkel 30 

Nasjonale lover eller forskrifter kan tillate at fiskefartøyets reder fritas fra ansvaret for å dekke kostnadene til legebehandling 

som omhandlet i artikkel 29 bokstav b) og c) dersom skaden oppstod på en annen måte enn ved arbeid på fiskefartøyet eller 

sykdommen eller uførheten ble hemmeligholdt ved ansettelsen, eller dersom fiskefartøyets reder beviser at skaden eller 

sykdommen skyldtes bevisst forsømmelse fra fiskerens side. 

Artikkel 31 

1. Hver medlemsstat skal treffe tiltak i samsvar med nasjonale lover, forskrifter eller praksis for å sikre at fiskere er dekket 

ved arbeidsrelatert sykdom, skade eller dødsfall. 

2. Dersom det oppstår skade som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom, skal fiskeren ha tilgang til tilsvarende 

erstatning i samsvar med nasjonale lover og forskrifter. 

3. I den grad det landet som er ansvarlig for fiskerens trygdedekning, ikke dekker beskyttelsen omhandlet i nr. 1 og følgelig 

nr. 2 i denne artikkelen innenfor rammen av landets trygdeordning, skal fiskefartøyets reder være ansvarlig for den. 

Artikkel 32 

Tatt i betraktning fiskerisektorens særpreg, kan det finansielle ansvaret til fiskefartøyets reder i henhold til artikkel 29 og 31 

sikres ved 

a) en ansvarsordning for redere av fiskefartøyer, eller 

b) en lovpliktig forsikring, en ordning for arbeidstakererstatning eller andre ordninger. 

HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN OG FOREBYGGING AV ULYKKER 

Artikkel 33 

Artikkel 34–36 får anvendelse uten å berøre direktiv 89/391/EØF, direktiv 92/29/EØF og direktiv 93/103/EF. 

Artikkel 34 

Hver medlemsstat skal vedta lover, forskrifter eller andre tiltak om 

a) forebygging av arbeidsulykker, yrkessykdommer og arbeidsrelaterte risikoer om bord på fiskefartøyer, herunder 

risikovurdering og -styring, opplæring og veiledning om bord for fiskere, 

b) opplæring for fiskere i håndtering av de typene fiskeredskaper de skal bruke, samt formidling av kunnskap om 

fiskevirksomheten de skal delta i, 

c) forpliktelsene for redere av fiskefartøyer, fiskere og andre berørte parter, idet det tas behørig hensyn til helsen og 

sikkerheten til fiskere under 18 år, 

d) rapportering og undersøkelse av ulykker om bord på fiskefartøyer som seiler under dens flagg eller er registrert under dens 

fulle jurisdiksjon, og 

e) nedsettelse av felleskomiteer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller, etter samråd, av andre hensiktsmessige organer. 

Artikkel 35 

1. Kravene i denne artikkelen får anvendelse på alle fiskefartøyer, idet det tas hensyn til antallet fiskere om bord, 

fartsområdet og reisens lengde. 
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2. Vedkommende myndighet skal 

a) etter samråd kreve at fiskefartøyets reder, i samsvar med nasjonale lover og forskrifter, tariffavtaler og praksis, oppretter 

prosedyrer om bord for å forebygge arbeidsulykker, yrkesskader og yrkessykdommer, idet det tas hensyn til særskilte farer 

og risikoer på det berørte fiskefartøyet, og 

b) kreve at redere av fiskefartøyer, skippere, fiskere og andre berørte personer gis tilstrekkelig og hensiktsmessig veiledning, 

opplæringsmateriell eller annen relevant informasjon om hvordan risikoer for helse og sikkerhet om bord på fiskefartøyer 

skal vurderes og håndteres. 

3. Redere av fiskefartøyer skal 

a) sørge for at hver fisker om bord mottar egnet personlig vernetøy og -utstyr, 

b) sørge for at hver fisker om bord har fått grunnleggende sikkerhetsopplæring som er godkjent av vedkommende myndighet, 

og 

c) sørge for at fiskerne er gjort tilstrekkelig og rimelig godt kjent med utstyret og bruken av det, herunder relevante 

sikkerhetstiltak, før de bruker utstyret eller deltar i virksomhet knyttet til dette. 

Artikkel 36 

Risikovurdering knyttet til fiske skal utføres sammen med fiskere eller eventuelt deres representanter. 

DEL 6 

ENDRINGER 

Artikkel 37 

1. Etter eventuelle endringer av bestemmelsene i konvensjonen, og dersom en av de undertegnende partene i denne avtalen 

anmoder om det, skal det foretas en revisjon av anvendelsen av denne avtalen og dens vedlegg. 

2. Etter eventuelle endringer av EUs regelverk som kan påvirke denne avtalen, og dersom en av de undertegnende partene i 

denne avtalen anmoder om det, skal det når som helst foretas en evaluering og en revisjon av denne avtalen. 

DEL 7 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 38 

De undertegnende partene inngår denne avtalen på betingelse av at den ikke trer i kraft før datoen da konvensjonen trer i kraft. 

Konvensjonen trer i kraft tolv måneder etter datoen da ratifikasjonene til ti medlemsstater i ILO, herunder åtte kyststater, er blitt 

registrert av generaldirektøren i Det internasjonale arbeidsbyrå. 

TIL BEKREFTELSE PÅ DETTE har undertegnende personer undertegnet denne avtalen. 

UTFERDIGET i Gøteborg, Sverige, den enogtjuende mai totusenogtolv. 

Javier Garat, president i Europêche 

Giampaolo Buonfiglio, leder av arbeidsgruppen for fisk i COPA-Cogeca 

Eduardo Chagas, generalsekretær i ETF 

 _____   



Nr. 83/220 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

VEDLEGG I 

ARBEIDSAVTALE FOR FISKERE 

Arbeidsavtalen for fiskere skal inneholde følgende opplysninger, med mindre det er unødvendig å ta med en eller flere av dem 

fordi spørsmålet er regulert på en annen måte i nasjonale lover eller forskrifter eller eventuelt en tariffavtale: 

a) Fiskerens etternavn og andre navn, fødselsdato eller alder samt fødested. 

b) Hvor og når avtalen ble inngått. 

c) Navnet og registreringsnummeret til fiskefartøyet eller -fartøyene der fiskeren skal seg til å arbeide. 

d) Navnet til arbeidsgiveren, eller fiskefartøyets reder, eller andre parter i avtalen med fiskeren. 

e) Reisen eller reisene som skal foretas, dersom dette kan fastsettes på tidspunktet for avtalens inngåelse. 

f) I hvilken egenskap fiskeren skal ansettes eller engasjeres. 

g) Om mulig, når og hvor fiskeren skal melde seg til tjeneste om bord. 

h) Hvilke forsyninger fiskeren skal ha, med mindre et alternativt system er fastsatt i nasjonal lov eller forskrift. 

i) Fiskerens lønn eller prosentandelen av fiskerens lott dersom han eller hun lønnes etter lott samt beregningsmetoden for 

denne, eller lønnen og prosentandelen for fiskerens lott samt beregningsmetoden for denne dersom det benyttes et blandet 

lønnssystem, samt enhver avtalt minstelønn. 

j) Avtalens opphør og vilkårene for dette, herunder 

i) dersom avtalen er inngått for en tidsbegrenset periode, avtalens utløpsdato, 

ii) dersom avtalen er inngått for en reise, bestemmelseshavnen og på hvilket tidspunkt etter ankomst fiskeren skal 

mønstre av, 

iii) dersom avtalen er inngått på ubestemt tid, på hvilke vilkår hver av partene kan si opp avtalen og med hvor langt 

varsel, som ikke skal være kortere for arbeidsgiveren, fiskefartøyets reder eller den andre parten i avtalen enn for 

fiskeren, 

k) omfang av årlig ferie med lønn, eller eventuelt formelen som benyttes for å beregne den, 

l) sykepenger og trygdeytelser som arbeidsgiveren, fiskefartøyets reder eller den andre parten i fiskerens arbeidsavtale, skal 

betale fiskeren, alt etter hva som er relevant, 

m) fiskerens rett til hjemtransport, 

n) en henvisning til gjeldende tariffavtale, dersom det er relevant, 

o) korteste hvileperioder, i samsvar med nasjonale lover, forskrifter eller andre tiltak, og 

p) andre opplysninger som måtte være påkrevd etter nasjonale lover eller forskrifter. 

 _____  
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VEDLEGG II 

INNREDNING PÅ FISKEFARTØYER 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Dette vedlegget får anvendelse uten å berøre direktiv 92/29/EØF og 93/103/EF. 

2. I dette vedlegget menes med 

a) «avtalen» avtalen inngått 21. mai 2012 mellom Forbundet for landbrukssamvirker i Den europeiske union (Cogeca), 

Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) og Sammenslutningen av nasjonale organisasjoner for fiskeriforetak 

i Den europeiske union (Europêche) vedrørende gjennomføring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon 

om arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007, 

b) «nytt fiskefartøy» et fartøy der 

i) kontrakten for bygging eller vesentlig ombygging er inngått på eller etter avtalens ikrafttredelsesdato, eller 

ii) kontrakten for bygging eller vesentlig ombygging er inngått før avtalens ikrafttredelsesdato, og som leveres tre år 

eller mer etter denne datoen, eller 

iii) i mangel av byggekontrakt, på eller etter avtalens ikrafttredelsesdato, 

a) kjølen er strukket, eller 

b) bygging som kan identifiseres med et bestemt fartøy, er påbegynt, eller 

c) montering er påbegynt og utgjør minst 50 tonn, eller 1 % av den beregnede massen av alle konstruksjons-

materialer når denne verdien er mindre, 

c) «eksisterende fartøy» et fartøy som ikke er et nytt fiskefartøy. 

3. Følgende bestemmelser får anvendelse på alle nye fiskefartøyer med dekk, med forbehold for eventuelle unntak i henhold 

til artikkel 3 i avtalen. Vedkommende myndighet kan etter samråd også anvende kravene i dette vedlegget på eksisterende 

fartøyer når og i den grad den beslutter at dette er rimelig og praktisk mulig. 

4. Vedkommende myndighet kan etter samråd tillate avvik fra bestemmelsene i dette vedlegget for fiskefartøyer som vanligvis 

er til sjøs i mindre enn 24 timer, og der fiskerne ikke bor om bord på fartøyet når det ligger i havn. For slike fartøyer skal 

vedkommende myndighet sikre at de berørte fiskerne har egnede lokaler til hvile, matinntak og sanitære formål. 

5. Kravene til fartøyer med lengde på 24 meter eller mer kan anvendes på fartøyer med lengde mellom 15 og 24 meter dersom 

vedkommende myndighet etter samråd beslutter at dette er rimelig og praktisk mulig. 

6. Fiskere som arbeider om bord på tilbringerfartøyer uten egnet innredning og sanitærinnretninger, skal ha slik innredning og 

slike lokaler om bord på morfartøyet. 

7. Medlemsstatene kan utvide kravene i dette vedlegget med hensyn til støy og vibrasjoner, ventilasjon, oppvarming, 

luftkondisjonering og belysning til å omfatte innelukkede arbeidsrom og rom brukt til lagring dersom en slik anvendelse 

etter samråd anses å være hensiktsmessig og ikke får en negativ innvirkning på arbeidsforholdene eller behandlingen av 

eller kvaliteten på fangsten. 

PLANLEGGING OG KONTROLL 

8. Vedkommende myndighet skal forsikre seg om at når et fartøy er nybygd eller mannskapsinnredningen på et fartøy er 

ombygd, skal fartøyet tilfredsstille kravene i dette vedlegget. I den grad det er praktisk mulig, skal vedkommende 

myndighet kreve at et fartøy der mannskapsinnredningen er blitt endret vesentlig, tilfredsstiller kravene i dette vedlegget, 

og at et fartøy som bytter flagget det seiler under, til medlemsstatens flagg, tilfredsstiller de kravene i dette vedlegget som 

får anvendelse i samsvar med nr. 3.  
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9. I tilfeller som nevnt i nr. 8, for fartøyer med lengde på 24 meter eller mer, skal det kreves at detaljerte planer og 

opplysninger om innredningen framlegges for godkjenning hos vedkommende myndighet eller hos et organ som den har 

bemyndiget. 

10. For fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal vedkommende myndighet, hver gang fiskefartøyets 

mannskapsinnredning er blitt ombygd eller vesentlig endret, kontrollere at innredningen tilfredsstiller kravene i avtalen, og 

når et fartøy bytter flagget det seiler under, til medlemsstatens flagg, kontrollere at det tilfredsstiller de kravene i dette 

vedlegget som får anvendelse i samsvar med nr. 3. Vedkommende myndighet kan etter eget skjønn utføre tilleggs-

inspeksjoner av mannskapsinnredningen. 

11. Når et fartøy bytter flagg til en medlemsstats flagg eller registreres under en medlemsstats fulle jurisdiksjon, skal alle 

alternative krav som vedkommende myndighet i et land som ikke er en EU-medlemsstat, og hvis flagg skipet tidligere 

seilte under, kan ha vedtatt i samsvar med nr. 15, 39, 47 eller 62 i vedlegg III til konvensjonen, opphøre å gjelde for 

fartøyet. 

UTFORMING OG BYGGEMÅTE 

12. Det skal være tilstrekkelig takhøyde i alle rom i innredningen. For rom der fiskere forventes å stå i lengre perioder, skal 

minste takhøyde fastsettes av vedkommende myndighet. 

13. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal minste tillatte takhøyde i all innredning der fiskere må ha full 

bevegelsesfrihet, ikke være under 200 centimeter. 

Åpninger inn til og mellom rom i innredningen 

14. Det skal ikke være noen direkte åpninger inn til soverom fra lasterom for fisk og maskinrom, med mindre det dreier seg 

om nødutganger. Der det er rimelig og praktisk mulig, skal man unngå direkte åpninger fra bysser, lagerrom, tørkerom 

eller felles sanitærområder, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt. 

15. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal det ikke være noen direkte åpninger inn til soverom fra lasterom for 

fisk, maskinrom, bysser, lagerrom, tørkerom eller felles sanitærområder, med mindre det dreier seg om nødutganger, og 

den delen av et skott som skiller slike arealer fra soverom og utvendige skott, skal være hensiktsmessig bygd av stål eller 

annet godkjent materiale og være vanntett og gasstett. Denne bestemmelsen utelukker ikke muligheten for at 

sanitærområder kan deles mellom to lugarer. 

Isolasjon 

16. Rom i innredningen skal være tilstrekkelig isolert, og materialer som brukes til bygging av innvendige skott, paneler og 

kledning, gulv og sammenføyninger, skal være egnet til formålet og bidra til å sikre et sunt miljø. Det skal sørges for 

tilstrekkelig drenering i alle rom i innredningen. 

17. Alle tiltak som er praktisk mulig, skal treffes for å beskytte fiskefartøyers mannskapsinnredning mot fluer og andre 

insekter, særlig når fartøyene opererer i områder befengt med skadelig mygg. 

18. Alle rom i mannskapsinnredningen skal være utstyrt med nødvendige nødutganger. 

STØY OG VIBRASJONER 

19. Nr. 20 får anvendelse uten å berøre direktiv 2003/10/EF og 2002/44/EF. 

20. Vedkommende myndighet skal vedta standarder for støy og vibrasjoner i rom i innredningen, som skal sikre tilstrekkelig 

vern for fiskere fra virkningene av støy og vibrasjoner, herunder virkninger av utmattelse som skyldes støy og vibrasjoner. 

VENTILASJON 

21. Rom i innredningen skal ventileres, idet det tas hensyn til klimaforhold. Ventilasjonssystemet skal sørge for konstant 

tilførsel av frisk luft av tilfredsstillende kvalitet når det er fiskere om bord.  
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22. Ventilasjonsanlegg eller andre tiltak skal være slik innrettet at ikke-røykere beskyttes fra tobakksrøyk. 

23. Fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal være utstyrt med et ventilasjonssystem for innredningen, som skal være 

regulert slik at det sørger for tilfredsstillende luftkvalitet og tilstrekkelig luftsirkulasjon til enhver tid og under alle vær- og 

klimaforhold. Ventilasjonssystemer skal være i drift hele tiden når det er fiskere om bord. 

OPPVARMING OG LUFTKONDISJONERING 

24. Rom i innredningen skal være tilstrekkelig oppvarmet, idet det tas hensyn til klimaforhold. 

25. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal det sørges for tilstrekkelig oppvarming ved hjelp av et egnet 

oppvarmingssystem, unntatt på fiskefartøyer som bare opererer i tropiske klima. Oppvarmingssystemet skal gi varme 

under alle forhold avhengig av behovene, og skal være i drift når fiskere bor eller arbeider om bord og når forholdene 

krever det. 

26. Fartøyer med lengde på 24 meter eller mer, med unntak av fartøyer som regelmessig opererer i områder der de tempererte 

klimatiske forholdene ikke krever det, skal være utstyrt med klimaanlegg i rom i innredningen, på broen, i radiorom og i 

alle sentrale maskinkontrollrom. 

BELYSNING 

27. Alle rom i innredningen skal ha tilstrekkelig belysning. 

28. Når det er praktisk mulig, skal rom i innredningen ha naturlig belysning i tillegg til kunstig belysning. Dersom soverom 

har naturlig belysning, skal de utstyres slik at lyset kan stenges ute. 

29. Det skal finnes tilstrekkelig lesebelysning for hver køye i tillegg til soverommets normale belysning. 

30. Soverom skal være utstyrt med nødbelysning. 

31. Dersom et fartøy ikke er utstyrt med nødbelysning i messer, korridorer og andre arealer som blir eller kan bli brukt til 

evakuering, skal det finnes permanent nattbelysning i slike arealer. 

32. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal belysningen i rom i innredningen være i samsvar med en standard 

fastsatt av vedkommende myndighet. I alle deler av rom i innredningen der man kan bevege seg fritt, skal minste-

standarden for slik belysning være slik at en person med normalt syn i klarvær kan lese en vanlig trykket avis. 

SOVEROM 

Generelt 

33. Når fartøyets utforming, dimensjoner eller formål tillater det, skal soverommene plasseres slik at bevegelses- og 

akselerasjonsvirkninger merkes minst mulig, men skal uansett ikke plasseres foran kollisjonsskottet. 

Gulvareal 

34. Antallet personer per soverom og gulvareal per person, med fratrekk av areal til køyer og skap, skal være slik at fiskerne 

har tilstrekkelig plass og komfort om bord, idet det tas hensyn til fartøyets virksomhet. 

35. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer, men med lengde under 45 meter, skal gulvarealet per person i soverom, med 

fratrekk av areal til køyer og skap, ikke være under 1,5 kvadratmeter. 

36. På fartøyer med lengde på 45 meter eller mer skal gulvarealet per person i soverom, med fratrekk av areal til køyer og 

skap, ikke være under to kvadratmeter. 

Antall personer per soverom 

37. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, skal det godkjente antallet personer per soverom ikke overstige seks.  
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38. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal det godkjente antallet personer per soverom ikke overstige fire. 

Vedkommende myndighet kan i særlige tilfeller gi unntak fra dette kravet dersom fartøyets størrelse, type eller planlagte 

virksomhet gjør kravet urimelig eller ugjennomførbart. 

39. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, skal det finnes et eller flere atskilte soverom for offiserer, der det der praktisk 

mulig. 

40. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal soverom for offiserer være tiltenkt én person der det er mulig, og skal 

uansett ikke inneholde flere enn to køyer. Vedkommende myndighet kan i særlige tilfeller gi unntak fra kravene i dette 

nummeret dersom fartøyets størrelse, type eller planlagte virksomhet gjør kravene urimelige eller ugjennomførbare. 

Annet 

41. Det høyeste antallet personer som skal benytte et soverom, skal være tydelig og permanent merket på et sted i rommet der 

det er lett å se. 

42. Det skal finnes individuelle køyer med egnede dimensjoner. Madrasser skal bestå av egnet materiale. Det skal finnes lokal 

belysning ved hver køye. 

43. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal de indre målene på køyene være minst 198 x 80 cm. 

44. Soverom skal utformes og utstyres slik at beboerne sikres en rimelig komfort og lett kan holde orden. Soverom skal 

utstyres med køyer, individuelle skap som er store nok for klær og andre personlige effekter, samt en egnet skriveflate. 

45. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal det finnes et skrivebord med en stol. 

46. Soverommene skal så langt det er praktisk mulig plasseres eller utstyres slik at menns og kvinners privatliv kan ivaretas på 

en hensiktsmessig måte. 

MESSER 

47. Messene skal være så nær byssen som mulig, men skal uansett ikke plasseres foran kollisjonsskottet. 

48. Fartøyer skal være utstyrt med messer som er egnet til sitt formål. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, skal messer 

være atskilt fra soverom, der det er praktisk mulig. 

49. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal messer være atskilt fra soverom. 

50. Hver enkelt messe skal være slik dimensjonert og utstyrt at den kan romme det antallet personer som kan forventes å bruke 

den samtidig. 

51. På fartøyer med en lengde mellom perpendikulærene (LBP) på 15 meter eller mer skal fiskere til enhver tid ha tilgang til et 

tilstrekkelig stort kjøleskap samt muligheter for å lage varme og kalde drikker. 

BADEKAR ELLER DUSJER, TOALETTER OG VASKESERVANTER 

52. Sanitærinnretninger, som omfatter toaletter, vaskeservanter og badekar eller dusjer, skal være tilgjengelig for alle personer 

om bord, i henhold til fartøyets virksomhet. Disse innretningene skal oppfylle minstestandarder med hensyn til helse og 

hygiene samt rimelige kvalitetsstandarder. 

53. Sanitærlokaler skal være utformet slik at de forhindrer forurensning av andre rom. Sanitærinnretningene skal i rimelig grad 

ivareta privatlivets fred. 

54. Alle fiskere og andre personer om bord skal ha tilgang til rennende kaldt og varmt ferskvann i tilstrekkelige mengder for å 

sikre god hygiene. Vedkommende myndighet kan etter samråd fastsette et minstenivå for den vannmengden som skal 

stilles til rådighet.  
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55. Der det finnes sanitærinnretninger, skal de være utstyrt med ventilasjon til friluft, uavhengig av andre deler av 

innredningen. 

56. Alle overflater i sanitærlokaler skal være konstruert slik at de enkelt og effektivt kan rengjøres. Gulv skal dekkes med et 

antisklibelegg. 

57. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer, for alle fiskere som ikke har soverom med tilknyttede sanitærinnretninger, 

skal det finnes minst ett badekar eller én dusj, eller begge deler, ett toalett og én vaskeservant per fire personer eller færre. 

VASKEROM 

58. Dersom annet ikke er uttrykkelig fastsatt, skal det finnes egnede innretninger til vasking og tørking av klær i henhold til 

behov, idet det tas hensyn til fartøyets virksomhet. 

59. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal det finnes egnede innretninger for vasking, tørking og stryking av tøy. 

60. På fartøyer med lengde på 45 meter eller mer skal det finnes egnede innretninger for vasking, tørking og stryking av tøy i 

en avdeling som er atskilt fra soverom, messer og toaletter, og som er tilstrekkelig ventilert og oppvarmet samt utstyrt med 

tørkesnorer eller andre muligheter for tørking av tøy. 

INNRETNINGER FOR SYKE OG SKADDE FISKERE 

61. I tillegg til kravene i direktiv 92/29/EØF skal en lugar ved behov gjøres tilgjengelig for syke eller skadde fiskere. 

62. I stedet for kravet fastsatt i artikkel 2 nr. 3 i direktiv 92/29/EØF gjelder følgende: På fartøyer med bruttotonnasje på over 

500 og med 15 eller flere fiskere om bord på en reise som varer mer enn tre dager, og på fiskefartøyer med lengde 45 

meter eller mer uavhengig av besetningsstørrelse og reisevarighet, skal det finnes en atskilt sykestue der det kan gis 

medisinsk behandling. Rommet skal være korrekt utstyrt og holdes i god hygienisk stand. 

ANDRE INNRETNINGER 

63. Det skal finnes et sted til å henge opp utstyr og klær beregnet på dårlig vær samt annet personlig verneutstyr utenfor 

soverommene, men lett tilgjengelig fra disse. 

SENGETØY, DEKKETØY OG DIVERSE BESTEMMELSER 

64. Passende spiseredskaper samt sengeutstyr og annet sengetøy skal finnes for alle fiskere om bord. Kostnadene til sengetøy 

kan imidlertid dekkes inn som driftskostnader dersom tariffavtalen eller fiskerens arbeidsavtale fastsetter det. 

REKREASJONSTILBUD 

65. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal det finnes egnede rekreasjonstilbud, -områder og -tjenester for alle 

fiskere om bord. Der det er hensiktsmessig, kan messene brukes til rekreasjonsaktiviteter. 

KOMMUNIKASJONSMIDLER 

66. Alle fiskere om bord skal gis rimelig tilgang til kommunikasjonsmidler, i den grad det er praktisk mulig, til en rimelig 

kostnad som ikke overstiger totalkostnaden for fiskefartøyets reder. 

BYSSE OG MATLAGRINGSSTEDER 

67. Det skal finnes kjøkkenutstyr om bord. Med mindre annet er fastsatt, skal dette utstyret finnes i en atskilt bysse, der det er 

praktisk mulig. 

68. Byssen, eller matlagingsområdet dersom det ikke finnes en atskilt bysse, skal ha en hensiktsmessig størrelse i henhold til 

formålet, med god belysning og ventilasjon, og skal være godt utstyrt og vedlikeholdt.  
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69. På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal det finnes en atskilt bysse. 

70. Beholdere med butan- eller propangass som brukes til matlaging i en bysse, skal oppbevares på åpent dekk i et skjul som 

er utformet for å beskytte dem mot eksterne varmekilder og støt. 

71. Et hensiktsmessig sted av tilstrekkelig størrelse skal være tilgjengelig, der matvarer kan oppbevares tørt, kjølig og med 

god ventilasjon for å unngå at de blir ødelagt. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, skal det om mulig benyttes 

kjøleskap eller andre lagringsenheter med lav temperatur. 

72. På fartøyer med en lengde mellom perpendikulærene (LBP) på 15 meter eller mer skal det anvendes et lagerrom og 

kjøleskap eller annet oppbevaringssted med lav temperatur. 

MAT OG DRIKKEVANN 

73. Det skal finnes tilstrekkelige forsyninger av mat og drikkevann, idet det tas hensyn til antallet fiskere om bord samt reisens 

art og varighet. I tillegg skal forsyningene være egnet med tanke på næringsverdi, kvalitet, mengde og variasjon, idet det 

også tas hensyn til fiskernes religiøse behov og kulturelle skikker når det gjelder mat. 

74. Vedkommende myndighet kan fastsette krav til minstestandarder for og mengden av mat og vann som skal føres om bord. 

RENE OG BEBOELIGE FORHOLD 

75. Innredningen skal holdes ren og beboelig og skal ikke inneholde gods eller varer som ikke er beboernes personlige 

eiendeler eller brukes til disses sikkerhet eller redning. 

76. Bysse og lagringssteder for matvarer skal holdes i god hygienisk stand. 

77. Avfall skal oppbevares i lukkede, godt forseglede beholdere og skal ved behov fjernes fra områder der matvarer håndteres. 

INSPEKSJONER UTFØRT AV SKIPPER ELLER UNDER SKIPPERENS MYNDIGHET 

78. a) På fartøyer med lengde på 24 meter eller mer skal vedkommende myndighet kreve at det utføres hyppige inspeksjoner, 

av skipperen eller under skipperens myndighet, for å sikre 

i) at innredningen er ren, beboelig og trygg, og er vedlikeholdt i god stand, 

ii) at vann- og matforsyningene er tilstrekkelig, og 

iii) at byssen samt lagringssteder og -utstyr for mat er hygieniske og i god stand. 

b) Resultatet av slike inspeksjoner, og tiltak som er truffet for å utbedre eventuelle mangler, skal registreres og være 

tilgjengelig for revisjon. 

AVVIK 

79. Vedkommende myndighet kan etter samråd gi unntak fra bestemmelsene i dette vedlegget for å ta hensyn til, og uten å 

forskjellsbehandle, interessene til fiskere som har ulike og særegne religiøse og sosiale skikker, under forutsetning av at 

slike unntak alt i alt ikke fører til forhold som er mindre gunstige enn ved anvendelsen av dette vedlegget. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1714 

av 16. november 2020 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 med hensyn til prøvingsmetoden for visse 

hybridelektriske personbiler uten ekstern lading og for å ta hensyn til bruken av alternative drivstoffer  

og av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 med hensyn til markeringslys bak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 7. februar 2020 framla produsentene Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, 

Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover 

Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, 

Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe og Volkswagen Nutzfahrzeuge samlet en anmodning («den første anmodningen») 

i henhold til artikkel 12a i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2) om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1119(3) for å endre prøvingsmetoden for visse hybridelektriske 

kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV-kjøretøyer) i gruppe M1. 

2) Den 21. april 2020 framla produsentene FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, 

Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s og Ford-Werke GmbH 

samlet en anmodning («den andre anmodningen») i henhold til artikkel 12a i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 for å ta hensyn til bruken av flytende 

petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) og etanol (E85). 

3) Kommisjonen har vurdert begge anmodningene i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative 

teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011 (revidert versjon fra juli 2018 

(V2))(4). 

4) I den første anmodningen ber anmoderne om at prøvingsmetoden som er fastsatt i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) 2019/1119, endres slik at prøvingsvilkårene for personbiler med forbrenningsmotor kan anvendes på 

NOVC-HEV-kjøretøyer som det kan benyttes ukorrigerte verdier for målt drivstofforbruk og CO2-utslipp for i samsvar 

med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 384 av 17.11.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende 

dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 176 av 

1.7.2019, s. 67). 

(4) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf 

(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). 
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5) Til støtte for anmodningen har anmoderne framlagt dokumentasjon som viser at det på grunn av den lave graden av 

elektrifisering av den berørte kategorien av NOVC-HEV-kjøretøyer ikke kan fastslås en statistisk signifikant 

korreksjonsfaktor som nevnt i nr. 4.1.2 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119. 

6) På bakgrunn av de framlagte argumentene og den lave graden av elektrifisering bør NOVC-HEV-kjøretøyer som det 

kan benyttes ukorrigerte verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp for i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 

8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, med henblikk på å beregne CO2-utslippsreduksjonene for den berørte 

innovative teknologien, anses som likeverdige med kjøretøyer med forbrenningsmotor. Prøvingsvilkårene for 

personbiler med forbrenningsmotor, som er fastsatt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119, bør derfor 

få anvendelse på denne bestemte kategorien av NOVC-HEV-kjøretøyer. For andre NOVC-HEV-kjøretøyer bør 

prøvingsmetoden forbli uendret. 

7) Når det gjelder den andre anmodningen, er det berettiget å presisere prøvingsmetoden ved å legge til drivstoff-

omregningsfaktorer og effektforbruksfaktorer for LPG- og CNG-drivstoff. Ettersom E85 bare er tilgjengelig i begrenset 

omfang på unionsmarkedet som helhet, anses det imidlertid ikke som berettiget å skille dette drivstoffet fra bensin med 

henblikk på prøvingsmetoden. 

8) Idet det tas hensyn til nye opplysninger om bruksfaktorer for dynamiske og statiske kurvelys, bør eksisterende 

bruksfaktorer for disse lysene i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 erstattes med mer konservative faktorer som 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339(6). 

9) For å sikre rettssikkerhet bør produsenter i et visst tidsrom kunne inngi søknader om sertifisering av CO2-

utslippsreduksjoner for typegodkjenningsmyndighetene i samsvar med gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 i 

versjonen av 28. juni 2019. Endringene fastsatt i denne beslutningen berører ikke gyldigheten til sertifiseringer gitt i 

henhold til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 i den versjonen. 

10) I søknaden som ble godkjent ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339, ble det framlagt dokumentasjon som viste 

at bruken av LED-lys i markeringslys bak ikke overstiger den terskelen for markedsgjennomtrengning som er nevnt i 

artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014(7), og disse lysene skulle 

derfor ha vært tatt med i virkeområdet til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339. Nevnte beslutning bør derfor 

endres til å ta med markeringslys bak. 

11) Ettersom CO2-utslippsreduksjoner sertifisert i henhold til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 kan tas i 

betraktning ved beregning av en produsents gjennomsnittlige utslipp fra kalenderåret 2021, bør denne beslutningen tre i 

kraft snarest. 

12) Gjennomføringsbeslutning 2019/1119/EU og (EU) 2020/1339 bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Endringer i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a. Dersom den innovative teknologien er installert i et kjøretøy som bruker to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff, 

skal godkjenningsmyndigheten registrere CO2-utslippsreduksjonen som følger: 

a) For todrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og gassformige drivstoffer, CO2-utslippsreduksjonen for LPG eller 

CNG. 

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 av 23. september 2020 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp 

fra visse lette nyttekjøretøyer med henblikk på Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) (EUT L 313 av 28.9.2020, 

s. 4). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 
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b) For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og E85, CO2-utslippsreduksjonen for bensin.» 

2) Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Overgangsperiode og miljøinnovasjonskoder 

1. Produsenter kan søke typegodkjenningsmyndigheten om sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner i henhold til denne 

beslutningen i versjonen av 28. juni 2019 til og med 24. mars 2021. I så fall skal miljøinnovasjonskode nr. 28 angis i 

typegodkjenningsdokumentasjonen. 

2. Dersom produsenten søker typegodkjenningsmyndigheten om sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner i henhold til 

denne beslutningen uten å vise til versjonen av 28. juni 2019, skal miljøinnovasjonskode nr. 37 angis i typegodkjennings-

dokumentasjonen. 

3. CO2-utslippsreduksjonen som registreres med henvisning til miljøinnovasjonskode nr. 28 eller 37, kan tas i 

betraktning ved beregning av produsentens gjennomsnittlige spesifikke utslipp fra og med kalenderåret 2021.» 

3) I vedlegget gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Posten for «CF» skal lyde: 

«CF – Omregningsfaktor som definert i tabell 5» 

ii) Posten for «VPe» skal lyde: 

«VPe – Faktisk effektforbruk som definert i tabell 4» 

b) I nr. 4.1.1 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«4.1.1. Personbiler med forbrenningsmotor og NOVC-HEV-kjøretøyer i gruppe M som det kan brukes ukorrigerte 

måleverdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp for i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151» 

ii) Tabell 4 skal lyde: 

«Tabell 4 

Faktisk effektforbruk 

Type motor Faktisk effektforbruk (VPe) [l/kWh] 

Bensin/E85 0,264 

Bensin/E85 turbo 0,280 

Diesel 0,220 

LPG 0,342 

LPG turbo 0,363 

 Faktisk effektforbruk (VPe) [m3/kWh] 

CNG (G20) 0,259 

CNG (G20) turbo 0,275» 

iii) Uttrykket «CF: Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 5» erstattes med 

følgende: 

«CF: Omregningsfaktor som definert i tabell 5»  
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iv) Tabell 5 skal lyde: 

«Tabell 5 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype Omregningsfaktor (CF) [g CO2/l] 

Bensin/E85 2 330 

Diesel 2 640 

LPG 1 629 

 Omregningsfaktor (CF) [g CO2/m3] 

CNG (G20) 1 795» 

v) I tabell 6 skal postene for dynamisk kurvelys og statisk kurvelys lyde: 

«Dynamisk kurvelys 0,019 

Statisk kurvelys 0,039» 

c) I nr. 4.1.2 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«4.1.2. NOVC-HEV-kjøretøyer som ikke omfattes av virkeområdet til nr. 4.1.1» 

ii) Overskriften i tabell 7 skal lyde: 

«Virkningsgraden til DC/DC-omformer for forskjellige kjøretøylysarkitekturer» 

d) I nr. 4.2 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften til nr. 4.2.1 skal lyde: 

«4.2.1. Personbiler med forbrenningsmotor og NOVC-HEV-kjøretøyer i gruppe M som det kan brukes ukorrigerte 

måleverdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp for i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151» 

ii) Overskriften til nr. 4.2.2 skal lyde: 

«4.2.2. NOVC-HEV-kjøretøyer som ikke omfattes av virkeområdet til nr. 4.2.1» 

Artikkel 2 

Endringer i gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal ny bokstav n) lyde: 

«n) Markeringslys bak.» 

2) I vedlegget gjøres følgende endringer: 

a) I tabell 3 skal ny post lyde: 

«Markeringslys bak 12» 

b) I tabell 4 skal ny post lyde: 

«Markeringslys bak 0,36» 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 16. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  



Nr. 83/232 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2021/136 

av 4. februar 2021 

om retting av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 om godkjenning av effektive utvendige lys med 

lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som 

ikke kan lades eksternt, som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 og av gjennomføringsbeslutning (EU) 

2020/1339 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av  

effektive utvendige lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere  

CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer med henblikk på Worldwide Harmonised Light  

Vehicle Test Procedure (WLTP)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formel 9 i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119(2) er feilaktig og bør derfor erstattes 

med en ny, rettet formel. 

2) Minimumsterskelen for CO2-utslippsreduksjon nevnt i nr. 6 i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2020/1339(3) er feilaktig og bør derfor erstattes med verdien nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014(4). 

3) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 og (EU) 2020/1339 bør derfor rettes. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Retting av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 

I nr. 4.2.2 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 skal formel 9 lyde: 

« » 

Artikkel 2 

Retting av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 

I nr. 6 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 erstattes teksten «MT er minimumsterskelen på 1 g CO2/km» 

med følgende: 

«MT er minimumsterskelen på 0,5 g CO2/km» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 42 av 5.2.2021, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende 

dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 176 av 

1.7.2019, s. 67). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 av 23. september 2020 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp 

fra visse lette nyttekjøretøyer med henblikk på Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) (EUT L 313 av 28.9.2020, 

s. 4). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

2022/EØS/83/27 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 4. februar 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2017/948 

av 31. mai 2017 

om bruk av verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp som er typegodkjent og målt i samsvar  

med den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP) når opplysninger  

gjøres tilgjengelige for forbrukerne i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF 

[meddelt under nummer C(2017) 3525](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF av 13. desember 1999 om tilgjengeligheten av 

forbrukeropplysninger om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler(1), særlig 

artikkel 9 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En ny påbudt prøvingsprosedyre for å måle lette nyttekjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk, «World Harmonised 

Light Vehicles Test Procedure (WLTP)» fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/3521(2), vil erstatte den nye 

europeiske kjøresyklusen (NEDC) som for tiden brukes i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3), men 

som ikke lenger passer til dagens kjøreforhold og kjøretøyteknologi. WLTP vil medføre strengere prøvingsforhold og 

mer realistiske verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp, til nytte for forbrukerne. Kravene til forbrukeropplysninger 

bør omfatte hvordan det sikres tilgang til disse forbedrede opplysningene, for å sikre at det er mulig å sammenligne 

opplysningene. 

2) Direktiv 1999/94/EF har som mål å sikre at opplysninger om drivstofforbruk og CO2-utslipp for nye personbiler som 

tilbys for salg eller utleie i Unionen, gjøres tilgjengelige for forbrukerne slik at de kan ta velbegrunnede valg når de 

kjøper ny bil. Med hensyn til nye personbiler krever det nevnte direktivet at både offisielt drivstofforbruk og offisielle 

spesifikke CO2-utslipp, som definert i artikkel 2 nr. 5 og 6 i direktivet, gjøres tilgjengelig for forbrukerne. De verdiene 

som skal brukes, er de verdiene som er typegodkjent og målt av typegodkjenningsmyndigheten i samsvar med 

bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(4) og forordning (EF) nr. 692/2008, særlig 

vedlegg XII, og som er oppført i vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(5). Disse verdiene skal 

legges ved EF-typegodkjenningsdokumentet og stå i samsvarssertifikatet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 2.6.2017, s. 100, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 12 av 18.1.2000, s. 16. 

(2) Kommisjonsforordning C(2017) 3521 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 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring 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 (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 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 (EUT L 171 

av 29.6.2007, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

2022/EØS/83/28 
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3) WLTP skal fases inn og brukes fra 1. september 2017 for nye personbiltyper som beskrevet i del B i vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF, og deretter for nye personbiler fra 1. september 2018. Restkjøretøyer som definert i artikkel 3  

nr. 22 i direktiv 2007/46/EF som er typegodkjent og målt i samsvar med NEDC, kan bringes i omsetning i 12 måneder 

etter utløpsdatoen for EF-typegodkjenningen, dvs. fram til 31. august 2019. Fra 1. september 2019 skal derfor alle nye 

personbiler som bringes i omsetning i Unionen, være prøvd i samsvar med WLTP. 

4) Under innfasingen av WLTP skal EF-typegodkjenningsdokumentet og samsvarssertifikatet inneholde verdier for 

drivstofforbruk og CO2-utslipp som er typegodkjent og målt i samsvar med NEDC og/eller WLTP. For personbiler som 

er typegodkjent i samsvar med WLTP, vil verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp i henhold til både WLTP og 

NEDC bli registrert i samsvarssertifikatet. 

5) I denne overgangsperioden der WLTP fases inn, er det derfor viktig å presisere hvilke verdier som skal opplyses til 

forbrukerne i henhold til direktiv 1999/94/EF, for å sikre at forbrukeropplysningene forblir sammenlignbare for alle nye 

personbiler og i alle medlemsstater. 

6) Det er svært sannsynlig at verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp som måles i samsvar med WLTP, vil være 

forskjellige fra dem som måles i samsvar med NEDC. WLTP-verdiene vil i mange tilfeller være høyere enn NEDC-

verdiene for samme bil. I motsetning til NEDC vil WLTP dessuten gi verdier for spesifikt drivstofforbruk og  

CO2-utslipp for hvert enkelt kjøretøy som gjenspeiler de kjøretøyspesifikasjonene og det tilleggsutstyret som påvirker 

disse verdiene. Dette bør gi forbrukerne mer presise og realistiske opplysninger om hver enkelt ny personbil, eller når 

det gjelder en gitt bilmodell, om spennvidden i mulige verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp. 

7) Ved prøving registreres verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp for forskjellige faser. For kjøretøyer som er 

typegodkjent i samsvar med NEDC, angis verdier for «bykjøring» og «landeveiskjøring» samt «blandet kjøring» og 

«vektet, blandet kjøring». For kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med WLTP, angis verdier for «lav», «middels», 

«høy» og «ekstra høy» samt «blandet kjøring» og «vektet, blandet kjøring». For å sikre sammenlignbarhet bør minst 

verdiene for «blandet kjøring» fra den relevante prøvingsmetoden gjøres tilgjengelige for forbrukerne. 

8) Dersom opplysninger om drivstofforbruk eller CO2-utslipp angis andre steder enn på etiketter, veiledere, plakater og 

salgsfremmende dokumentasjon og materiell som kreves i henhold til direktiv 1999/94/EF, og gjøres tilgjengelige for 

forbrukerne basert på ikke-harmoniserte prøvingsprotokoller innenfor rammen av produsentenes frivillige ordninger, bør 

det gå klart fram for forbrukerne at slike verdier bygger på ikke-harmoniserte prøvingsprotokoller. Forbrukerne bør 

gjøres oppmerksomme på at ved sammenligning av drivstofforbruk eller CO2-utslipp for nye personbiler bør det brukes 

verdier som er målt og typegodkjent i samsvar med en harmonisert EU-prøvingsprotokoll. 

9) Ved innarbeiding av direktiv 1999/94/EF har noen medlemsstater valgt å også ta med opplysninger om luftforurensende 

stoffer på biletikettene, i tillegg til opplysningene om drivstofforbruk og spesifikke CO2-utslipp. Med innføringen av 

WLTP og prøvingsmetoden for reelle utslipp under kjøring (RDE – Real Driving Emission) samt de nye kravene om at 

en høyeste verdi for reelle utslipp under kjøring skal oppgis i samsvarssertifikatet for nye biler(6), vil opplysninger om 

luftforurensende stoffer være tilgjengelige fra og med 1. september 2017 for alle nye kjøretøytyper, og fra og med  

1. september 2019 for alle nye kjøretøyer. I tråd med Europaparlamentets anbefaling etter undersøkelsen av 

utslippsmålinger i bilindustrien(7) bør medlemsstatene vurdere å gjøre slike opplysninger tilgjengelige for forbrukerne 

for å øke bevisstheten og gjøre det mulig for forbrukerne å ta velbegrunnede valg når de kjøper bil. 

10) For å sikre at forbrukerne fullt ut forstår konsekvensene av overgangen til WLTP, bør alle berørte parter gjennomføre 

eller bidra til opplysningskampanjer som forklarer hvordan den nye prøvingsmetoden påvirker verdier for 

drivstofforbruk og CO2-utslipp. Disse opplysningskampanjene bør involvere offentlige myndigheter, forbrukerorganisa-

sjoner, miljøorganisasjoner og ikke-statlige organisasjoner, bilorganisasjoner og bilindustrien.  

  

(6) Kommisjonsforordning (EU) 2016/646 av 20. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 109 av 26.4.2016, s. 1). 

(7) P8_TA(2017)0100. 
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11) Etter samråd med ekspertgruppen for politikkutvikling og gjennomføring av tiltak for å redusere CO2-utslipp fra 

veigående kjøretøyer, eksperter fra industrien, forbrukerorganisasjoner og andre ikke-statlige organisasjoner og 

medlemsstatene anser Kommisjonen det hensiktsmessig å gi anbefalinger om hvordan offisielt drivstofforbruk og 

offisielle spesifikke CO2-utslipp for nye personbiler bør uttrykkes med tanke på forbrukeropplysning. 

12) Det bør vedtas en rekommandasjon for å gi forbrukerne mulighet til å ta velbegrunnede valg og for å fremme en 

harmonisert anvendelse av direktiv 1999/94/EF i hele Unionen. 

13) Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjonen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 10 i direktiv 

1999/94/EF. 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJONEN: 

1. Medlemsstatene bør sikre at NEDC-verdiene som registreres i samsvarssertifikatene for nyregistrerte biler, brukes til å 

informere forbrukerne om offisielt drivstofforbruk og offisielle spesifikke CO2-utslipp, som definert i artikkel 2 nr. 5 og 6 i 

direktiv 1999/94/EF, fram til 31. desember 2018, som er dagen før alle nye kjøretøyer som bringes i omsetning i Unionen, 

skal prøves og typegodkjennes i samsvar med WLTP. 

2. Fra 1. januar 2019 bør medlemsstatene sikre at bare WLTP-verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp brukes til 

forbrukeropplysning. 

3. Medlemsstatene bør sikre at disse verdiene etter 1. januar 2019, når restkjøretøyer fortsatt kan ha bare NEDC-verdier, 

ledsages av en erklæring om at kjøretøyet er et restkjøretøy, og at verdiene ikke kan sammenlignes med verdier som er 

basert på WLTP. 

4. Medlemsstatene bør sikre at etiketten som er festet til eller vises i nærheten av hver ny personbil på utsalgsstedet, 

inneholder opplysninger om det aktuelle kjøretøyets offisielle drivstofforbruk og offisielle spesifikke CO2-utslipp. 

5. Medlemsstatene bør sikre at oversikten over drivstofføkonomi og CO2-utslipp samt plakaten eller bildeskjermen som skal 

vises på utsalgsstedet, inneholder opplysninger om det aktuelle kjøretøyets offisielle drivstofforbruk og offisielle spesifikke 

CO2-utslipp. Dersom en modell omfatter flere varianter og/eller versjoner, skal verdiene som angis, være for det 

enkeltkjøretøyet i gruppen som har de høyeste verdiene. 

6. Medlemsstatene bør sikre at markedsføringsmateriell som inneholder en henvisning til bestemte modeller, versjoner eller 

varianter av nye personbiler, inneholder opplysninger om det aktuelle kjøretøyets offisielle drivstofforbruk og offisielle 

spesifikke CO2-utslipp. Dersom det er angitt flere modeller, bør medlemsstatene sikre at opplysningene omfatter verdier for 

offisielt drivstofforbruk og offisielle spesifikke CO2-utslipp for alle kjøretøyene de viser til, eller intervallet mellom de 

høyeste og laveste verdiene for alle de aktuelle kjøretøyene. For kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med WLTP, bør 

de høyeste og laveste verdiene tilsvare verdiene for nye personbiler som er tilgjengelige på markedet, slik de er registrert i 

samsvarssertifikatene. 

7. Medlemsstatene bør sikre at markedsføringsmateriell som distribueres elektronisk, og som gjør det mulig for forbrukerne å 

konfigurere et bestemt kjøretøy, for eksempel nettbaserte bilkonfiguratorer, tydelig viser forbrukerne hvordan ulike typer 

spesifikt utstyr og valgfritt ekstrautstyr påvirker drivstofforbruket og CO2-utslippsverdiene som er typegodkjent og målt i 

samsvar med WLTP. 

8. Dersom medlemsstatene tillater at WLTP-verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp gis som tilleggsopplysninger før  

1. januar 2019 for å tidligst mulig gi forbrukerne tilgang til verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk som er mer 

representative for faktiske kjøreforhold, bør medlemsstatene sikre at tilleggsopplysningene presenteres på en tydelig måte 

og atskilt fra etiketter, veiledere, plakater og salgsfremmende dokumentasjon og materiell som kreves i henhold til direktiv 

1999/94/EF, og at de omfatter følgende opplysninger: 

«Fra 1. september 2017 vil visse nye kjøretøyer bli typegodkjent etter «World Harmonized Light Vehicles Test 

Procedure» (WLTP), som er en ny og mer realistisk prøvingsprosedyre for måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp. 

Fra 1. september 2018 vil WLTP fullt ut erstatte «New European Drive Cycle» (NEDC), som er den nåværende 

prøvingsprosedyren. På grunn av mer realistiske prøvingsforhold er drivstofforbruket og CO2-utslippene som måles 

etter WLTP, i mange tilfeller høyere enn det som måles etter NEDC.» 
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9. Medlemsstatene bør sikre at forbrukerne, før de treffer en beslutning om kjøp av bil, er informert om de endringene i 

verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp som følger av innføringen av WLTP, og om hvilken betydning disse endringene 

kan få når bilen skal registreres. 

10. Medlemsstatene bør sikre at verdiene for offisielt drivstofforbruk og offisielle spesifikke CO2-utslipp minst omfatter 

verdiene for «blandet kjøring» målt i samsvar med den relevante prøvingsprosedyren. 

11. Dersom forbrukere gis opplysninger om drivstofforbruk eller CO2-utslipp basert på ikke-harmoniserte prøvingsprotokoller 

innenfor rammen av produsentenes frivillige ordninger, andre steder enn på etiketter, veiledere, plakater og 

salgsfremmende dokumentasjon og materiell som kreves i henhold til direktiv 1999/94/EF, bør medlemsstatene sikre at 

disse opplysningene omfatter følgende: 

«De angitte verdiene for drivstofforbruk eller CO2-utslipp er basert på ikke-harmoniserte prøvingsprotokoller. De er 

bare til orientering. For å sammenligne verdiene for drivstofforbruk eller CO2-utslipp for nye personbiler basert på en 

harmonisert EU-prøvingsprotokoll bør verdier for offisielt drivstofforbruk og offisielle spesifikke CO2-utslipp brukes 

[sett inn lenke til der disse verdiene er tilgjengelige].» 

12. Medlemsstatene bør vurdere å også ta med informasjon om den høyeste verdien for luftforurensende stoffer ved faktisk 

kjøring som er angitt i hvert kjøretøys samsvarssertifikat, på etiketten som er festet til eller vises i nærheten av hver ny 

personbil på utsalgsstedet. 

13. Medlemsstatene bør sikre at det iverksettes egnede opplysningskampanjer for å forklare innføringen av WLTP for 

forbrukerne og hvordan den påvirker verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp, særlig økningen i disse verdiene 

sammenlignet med verdiene som stammer fra NEDC, og betydningen av verdiene fra forskjellige prøvingsfaser. 

14. Denne rekommandasjonen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Miguel ARIAS CAÑETE 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/2173 

av 16. oktober 2020 

om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for  

å oppdatere overvåkingsparametrene og presisere visse aspekter ved endringen i den påbudte 

prøvingsmetoden(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 7 nr. 8 og 15 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å beregne en produsents spesifikke utslippsmål for perioden 2021–2024 i henhold til vedlegg I til forordning (EU) 

2019/631 kreves CO2-utslippsdata for kjøretøyer registrert i kalenderåret 2020. For produsenter som bringer kjøretøyer i 

omsetning i Unionen for første gang i perioden 2021–2024, er det nødvendig å presisere hvordan deres spesifikke 

utslippsmål og unntaksmål for perioden skal bestemmes, idet det tas hensyn til at CO2-utslippsdataene ikke, eller bare 

delvis, vil være tilgjengelige for disse produsentene i kalenderåret 2020. 

2) Likeledes er det behov for en presisering for produsenter som bare bringer kjøretøyer uten CO2-utslipp i omsetning i 

kalenderåret 2020, med hensyn til hvordan deres spesifikke utslippsmål for perioden 2021–2024 skal bestemmes. 

3) Fra 1. januar 2021 skal CO2-utslippsstandardene bygge på CO2-utslippsdata bestemt i samsvar med den globalt 

harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP) 

angitt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2). Det er derfor nødvendig å endre vedlegg I til forordning (EU) 

2019/631 for å justere parametrene som skal overvåkes og rapporteres, og å fjerne henvisninger til data bestemt på 

grunnlag av den nye europeiske kjøresyklusen (New European Driving Cycle – NEDC). For rapportering av data for 

kalenderåret 2020 bør imidlertid overlapping av nye og eksisterende bestemmelser tillates fram til 28. februar 2021.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 433 av 22.12.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

2022/EØS/83/29 
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4) Muligheten bør også benyttes til, i den grad det er mulig, å harmonisere overvåkingsparametrene for personbiler og lette 

nyttekjøretøyer og å tilpasse alle bestemmelser knyttet til hvordan overvåkingsparametrene skal registreres og 

rapporteres av medlemsstatene som angitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010(3) og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012(4) sammen med rapporteringsformatene angitt i vedlegg II og III til 

forordning (EU) 2019/631. 

5) Visse nye parametrer bør overvåkes og rapporteres på bakgrunn av utarbeidingen av en prosedyre for overvåking av 

CO2-utslipp og drivstoff- eller energiforbruk under reelle forhold som fastsatt i artikkel 12 i forordning (EU) 2019/631, 

og for kontroll av CO2-utslipp fra kjøretøyer i bruk som fastsatt i artikkel 13 i nevnte forordning. Dette omfatter særlig 

verdier for drivstofforbruk og, på anmodning fra Kommisjonen, parametrene som brukes til å beregne de CO2-

utslippsverdiene som er registrert i kjøretøyenes samsvarssertifikat, dvs. kjøremotstandskoeffisienter, frontareal og 

dekkenes rullemotstandsklasse. 

6) Forordning (EU) 2019/631 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II og III til forordning (EU) 2019/631 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 16. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av 

nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1). 
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VEDLEGG 

I forordning (EU) 2019/631 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I del A gjøres følgende endringer: 

i) Etter nr. 3 innsettes følgende nr. 3a, 3b og 3c: 

«3a. For en produsent for hvilken WLTPCO2 eller NEDCCO2 er null, er referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 

NEDC2020mål, som definert i nr. 3. 

3b. For en produsent som bringer personbiler i omsetning i Unionen for første gang i noen av kalenderårene 2021–2024, 

er referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 gjennomsnittet av referansemålene for spesifikke utslipp bestemt for 

alle produsenter i samsvar med nr. 3, vektet i samsvar med antallet nye personbiler som ble registrert for disse 

produsentene i Unionen i 2020. 

3c. Uten hensyn til nr. 3b skal referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 i tilfeller der en produsent bringer personbiler i 

omsetning i Unionen for første gang i noen av kalenderårene 2021–2024, men der denne produsenten ble dannet ved 

en fusjon av to eller flere produsenter hvorav minst én var ansvarlig for nye personbiler registrert i Unionen i 2020, 

for den nye produsenten være et av følgende: 

a) Dersom to eller flere av de fusjonerte produsentene var ansvarlige for nye personbiler registrert i Unionen i 2020, 

er referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 gjennomsnittet av referansemålene for spesifikke utslipp bestemt 

for disse produsentene i samsvar med nr. 3, vektet i samsvar med antallet nye personbiler som ble registrert for 

disse produsentene i Unionen i 2020. 

b) Dersom bare én av de fusjonerte produsentene var ansvarlig for nye personbiler registrert i Unionen i 2020, 

bestemmes referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 i samsvar med nr. 3 for denne produsenten.» 

ii) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Unntaksmål i samsvar med artikkel 10 nr. 3 eller 4 

a) For en produsent som har fått innvilget et unntak i samsvar med artikkel 10 nr. 3 fra det NEDC-

baserte spesifikke utslippsmålet i kalenderåret 2021, eller et unntak i samsvar med artikkel 10 nr. 4 

fra de spesifikke utslippsmålene i noen av kalenderårene 2021–2024, beregnes det WLTP-baserte 

unntaksmålet for disse årene som følger: 

Utslippsmål =  WLTPCO2 ∙ (
NEDCutslippsmål

NEDCCO2
) 

der 

WLTPCO2 er WLTPCO2 som definert i nr. 3, 

NEDCCO2 er NEDCCO2 som definert i nr. 3, 

NEDCunntaksmål er unntaksmålet innvilget av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 10 nr. 3 eller 4. 

b) Uten hensyn til bokstav a) gjelder at dersom en produsent har fått innvilget et unntak i samsvar med 

artikkel 10 nr. 4 fra de spesifikke utslippsmålene i noen av kalenderårene 2021–2014, men ikke var 

ansvarlig for registrering av nye personbiler i Unionen før 2021, beregnes unntaksmålene for disse 

målene i samsvar med formelen i bokstav a), idet følgende definisjoner gjelder:  
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WLTPCO2 er gjennomsnittsverdien av WLTPCO2 som definert i nr. 3 

for alle enkeltprodusentene, vektet etter antallet nye 

personbiler som er registrert i 2020, 

NEDCCO2 er gjennomsnittsverdien av NEDCCO2 som definert i nr. 3 

for alle enkeltprodusentene, vektet etter antallet nye 

personbiler som er registrert i 2020, 

NEDCunntaksmål er unntaksmålet beregnet i samsvar med artikkel 10 nr. 4 

sammenholdt med artikkel 6 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 63/2011.» 

b) I del B i vedlegg I innsettes følgende nr. 3a, 3b og 3c etter nr. 3: 

«3a. For en produsent for hvilken WLTPCO2 eller NEDCCO2 er null, er referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 

NEDC2020mål, som definert i nr. 3. 

3b. For en produsent som bringer lette nyttekjøretøyer i omsetning i Unionen for første gang i noen av kalenderårene 

2021–2024, er referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 gjennomsnittet av referansemålene for spesifikke 

utslipp bestemt for alle produsenter i samsvar med nr. 3, vektet i samsvar med antallet nye lette nyttekjøretøyer 

som ble registrert for disse produsentene i Unionen i 2020. 

3c. Uten hensyn til nr. 3b skal referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 i tilfeller der en produsent bringer lette 

nyttekjøretøyer i omsetning i Unionen for første gang i noen av kalenderårene 2021–2024, men der denne 

produsenten ble dannet ved en fusjon av to eller flere produsenter hvorav minst én var ansvarlig for nye lette 

nyttekjøretøyer registrert i Unionen i 2020, for den nye produsenten være et av følgende: 

a) Dersom to eller flere av de fusjonerte produsentene var ansvarlige for nye lette nyttekjøretøyer registrert i 

Unionen i 2020, er referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 gjennomsnittet av referansemålene for 

spesifikke utslipp bestemt for disse produsentene i samsvar med nr. 3, vektet i samsvar med antallet nye lette 

nyttekjøretøyer som ble registrert for disse produsentene i Unionen i 2020. 

b) Dersom bare én av de fusjonerte produsentene var ansvarlig for nye lette nyttekjøretøyer registrert i Unionen i 

2020, bestemmes referansemålet for spesifikke utslipp i 2021 i samsvar med nr. 3 for denne produsenten.» 

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) I del A gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1 utgår 1. mars 2021. 

ii) Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a. Medlemsstatene skal for hvert kalenderår registrere følgende detaljerte data for hver nye personbil som 

registreres som et M1-kjøretøy på deres territorium, unntatt dataene angitt i nr. 22), 23) og 24), som skal 

framlegges på anmodning fra Kommisjonen: 

1) Produsent. 

2) Typegodkjenningsnummer og utvidelsesnummer/-numre. 

3) Type, variant og versjon. 

4) Merke og handelsbetegnelse. 

5) Identifikator for kjøretøyets interpolasjonsfamilie. 

6) Understellsnummer. 

7) Det typegodkjente kjøretøyets gruppe. 

8) Det registrerte kjøretøyets gruppe. 

9) Dato for første registrering.  
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10) Spesifikke CO2-utslipp. 

11) Drivstofforbruk. 

12) Masse i driftsferdig stand. 

13) Prøvingsmasse. 

14) Drivstofftype og driftsmodus. 

15) Forbruk av elektrisk energi. 

16) Elektrisk rekkevidde. 

17) Miljøinnovasjonskode(r). 

18) Miljøinnovasjonens CO2-utslippsreduksjon. 

19) Avtrykk: Akselavstand, sporvidde for styrende aksel og sporvidde for annen aksel. 

20) Slagvolum. 

21) Største nettoeffekt. 

22) Kjøremotstandskoeffisient: f0, f1, f2. 

23) Frontareal. 

24) Dekkenes rullemotstandsklasse. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 7 gjøre alle dataene som er oppført i dette punktet, tilgjengelige for 

Kommisjonen i det formatet som er angitt i del B avsnitt 2. Dataene angitt i nr. 9) og 11) skal registreres fra og 

med kalenderåret 2022 og gjøres tilgjengelige for Kommisjonen første gang 28. februar 2023.» 

iii) Nr. 2 skal lyde: 

«2. De detaljerte dataene nevnt i nr. 1 skal hentes fra samsvarssertifikatet til den aktuelle personbilen.» 

iv) Følgende nr. 2a innsettes etter nr. 2: 

«2a. For dobbeltdrivstoffkjøretøyer som går på bensin og flytende petroleumsgass (LPG) eller på bensin og 

komprimert naturgass (CNG), og der samsvarssertifikatene inneholder spesifikke CO2-utslippsverdier for 

begge drivstofftypene, skal medlemsstatene rapportere verdien for henholdsvis LPG eller CNG. 

For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og etanol (E85), skal medlemsstatene rapportere den 

spesifikke CO2-utslippsverdien for bensin.» 

b) I del B gjøres følgende endringer: 

i) Avsnitt 2 utgår 1. mars 2021. 

ii) Nytt avsnitt 2a skal lyde: 

«Avsnitt 2a 

Detaljerte overvåkingsdata – ett kjøretøy 

Henvisning til 

del A nr. 1 og 1a 
Detaljerte data per registrert kjøretøy 

Datakilder 

Samsvarssertifikat (vedlegg VIII til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/683(*)) med 

mindre annet er angitt 

(1) Produsentens navn (EU-standardbetegnelse)(1) Navn tildelt av Kommisjonen 

Produsentens navn(2) 0.5, eller ved flere enn ett produsentnavn: navnet 

registrert i post 0.5.1 

(2) Typegodkjenningsnummer og 

utvidelsesnummer/-numre 

0.11 
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(3) Type 0.2 

Variant 

Versjon 

(4) Merke og handelsbetegnelse 0.1 og 0.2.1 

(5) Identifikator for kjøretøyets 

interpolasjonsfamilie 

0.2.3.1 

(6) Understellsnummer 0.10 

(7) Det typegodkjente kjøretøyets gruppe 0.4 

(8) Det registrerte kjøretøyets gruppe Vognkort 

(9) Dato for første registrering Vognkort 

(10) Spesifikke CO2-utslipp (g/km) 49.4 kombinert, eller eventuelt vektet kombinert 

(11) Drivstofforbruk (l/100 km eller m3 /100 km eller 

kg/100 km) 

49.4 kombinert, eller eventuelt vektet kombinert 

(12) Masse i driftsferdig stand (kg) 13 

(13) Prøvingsmasse (kg) 47.1.1 

(14) Drivstofftype 26 

Driftsmodus 26.1 

(15) Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) PEV: 49.5.1 

OVC-HEV: 49.5.2 

(16) Elektrisk rekkevidde (km) PEV: 49.5.1 

OVC-HEV: 49.5.2 

(17) Miljøinnovasjonskode(r) 49.3.1 

(18) Miljøinnovasjonens utslippsreduksjon 

(g CO2/km) 

49.3.2.2 

(19) Akselavstand (mm)  

Sporvidde for styrende aksel (aksel 1) (mm)(3) 30 

Sporvidde for annen aksel (aksel 2) (mm)(3) 30 

(20) Slagvolum (cm3) 25 

(21) Største nettoeffekt (kW) 27.1 og 27.3 

(22) Kjøremotstands-

koeffisienter(4) 

f0, N 47.1.3.0 

f1, N/(km/t) 47.1.3.1 

f2, N/(km/t) 47.1.3.2 

(23) Frontareal (m2)(4) 47.1.2 

(24) Dekkenes rullemotstandsklasse(4) 35 
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Merknader:  

(1)  Liste publisert av Kommisjonen på CIRCABC.  

(2)  For nasjonal typegodkjenning av små serier (NSS) eller individuell godkjenning (IVA) skal produsentens navn 

angis i kolonnen «Produsentens navn», og i kolonnen «Produsentens navn – EU-standardbetegnelse» skal et 

av følgende angis: «AA-NSS» eller «AA-IVA».  

(3)  Dersom et kjøretøy er utstyrt med aksler med forskjellige sporvidder, rapporteres den største sporvidden.  

(4)  På anmodning fra Kommisjonen. 

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 av 15. april 2020 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til administrative krav ved godkjenning av og markedstilsyn med motorvogner og 

deres tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 163 av 26.5.2020).» 

3) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I del A gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1.1 utgår 1. mars 2021. 

ii) Nytt nr. 1.1a skal lyde: 

«1.1a. Ferdigoppbygde kjøretøyer registrert som N1 

Medlemsstatene skal for hvert kalenderår registrere følgende detaljerte data for hvert nye lette 

nyttekjøretøy som registreres som et N1-kjøretøy på deres territorium, unntatt dataene angitt i nr. 23), 24) 

og 25), som skal framlegges på anmodning fra Kommisjonen: 

1) Produsent. 

2) Typegodkjenningsnummer og utvidelsesnummer/-numre. 

3) Type, variant og versjon. 

4) Merke og, dersom det finnes, handelsbetegnelse. 

5) Identifikator for kjøretøyets interpolasjonsfamilie. 

6) Understellsnummer. 

7) Det typegodkjente kjøretøyets gruppe. 

8) Det registrerte kjøretøyets gruppe. 

9) Dato for første registrering. 

10) Spesifikke CO2-utslipp. 

11) Drivstofforbruk. 

12) Masse i driftsferdig stand. 

13) Prøvingsmasse. 

14) Drivstofftype og driftsmodus. 

15) Forbruk av elektrisk energi. 

16) Elektrisk rekkevidde. 

17) Miljøinnovasjonskode(r). 

18) Miljøinnovasjonens CO2-utslippsreduksjon. 

19) Avtrykk: Akselavstand, sporvidde for styrende aksel og sporvidde for annen aksel. 

20) Slagvolum. 

21) Største nettoeffekt. 

22) Største teknisk tillatte totalmasse. 

23) Kjøremotstandskoeffisient: f0, f1, f2.  
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24) Frontareal. 

25) Dekkenes rullemotstandsklasse. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 7 gjøre alle dataene som er oppført i dette punktet, tilgjengelige for 

Kommisjonen i det formatet som er angitt i del C avsnitt 2. Dataene angitt i nr. 9) og 11) skal registreres fra og 

med kalenderåret 2022 og gjøres tilgjengelige for Kommisjonen første gang 28. februar 2023.» 

iii) I nr. 1.2.1.2 tilføyes bokstaven q). 

iv) Nr. 1.2.1.1 og 1.2.1.2 utgår fra 1. mars 2021. 

v) Nytt nr. 1.2.1.2a skal lyde: 

«1.2.1.2a. Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N1 som er typegodkjent i samsvar med vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

For hvert etappevis oppbygde kjøretøy registrert i 2021 og i etterfølgende kalenderår skal 

Kommisjonen minst rapportere dataene angitt i nr. 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) og 22) i 

nr. 1.1a, og for hvert nye kjøretøy registrert i 2022 og i etterfølgende kalenderår dataene angitt i nr. 9), 

23), 24) og 25) i nr. 1.1a.» 

vi) I nr. 1.2.2 skal innledningen lyde: 

«For hvert nytt etappevis ferdigoppbygd kjøretøy i gruppe N1 som er typegodkjent i samsvar med vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, og som registreres i 2020 og i etterfølgende kalenderår, skal produsenten av det 

tilknyttede basiskjøretøyet fra 2021 rapportere følgende data om basiskjøretøyet til Kommisjonen:» 

vii) Nr. 2 skal lyde: 

«2. De detaljerte dataene nevnt i nr. 1 skal hentes fra samsvarssertifikatet til det aktuelle lette nyttekjøretøyet. 

Opplysninger som ikke finnes i samsvarssertifikatet, skal hentes fra typegodkjenningsdokumentasjonen eller 

fra den informasjonen som basiskjøretøyprodusenten har rapportert i samsvar med nr. 1.2.3.» 

viii) Følgende nr. 2a innsettes etter nr. 2: 

«2a. For dobbeltdrivstoffkjøretøyer som går på bensin og flytende petroleumsgass (LPG) eller på bensin og 

komprimert naturgass (CNG), og der samsvarssertifikatene inneholder spesifikke CO2-utslippsverdier for 

begge drivstofftypene, skal medlemsstatene rapportere verdien for henholdsvis LPG eller CNG. 

For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og etanol (E85), skal medlemsstatene rapportere den 

spesifikke CO2-utslippsverdien for bensin.» 

b) I del C gjøres følgende endringer: 

i) Avsnitt 2 utgår 1. mars 2021. 

ii) Nytt avsnitt 2a skal lyde: 

«Avsnitt 2a. 

Detaljerte overvåkingsdata – ett kjøretøy 

Henvisning til 

del A nr. 1.1 

og 1.1a 

Detaljerte data per registrert kjøretøy 

Datakilder 

Samsvarssertifikat (vedlegg VIII til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/683) med mindre 

annet er angitt 

(1) Produsentens navn (EU-standardbetegnelse)(1) Navn tildelt av Kommisjonen 

Produsentens navn(2) 0.5, eller ved flere enn ett produsentnavn: navnet 

registrert i post 0.5.1 
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(2) Typegodkjenningsnummer og 

utvidelsesnummer/-numre 

0.11 

(3) Type 0.2 

Variant 

Versjon 

(4) Merke og handelsbetegnelse 0.1 og 0.2.1 

(5) Identifikator for kjøretøyets interpolasjonsfamilie 0.2.3.1 

(6) Understellsnummer 0.10 

(7) Det typegodkjente kjøretøyets gruppe 0.4 

(8) Det registrerte kjøretøyets gruppe Vognkort 

(9) Dato for første registrering Vognkort 

(10) Spesifikke CO2-utslipp (g/km) 49.4 kombinert, eller eventuelt vektet kombinert 

(11) Drivstofforbruk (l/100 km eller m3 /100 km eller 

kg/100 km) 

49.4 kombinert, eller eventuelt vektet kombinert 

(12) Masse i driftsferdig stand (ferdigoppbygd 

kjøretøy og etappevis ferdigoppbygd kjøretøy) 

13 

(13) Prøvingsmasse (ferdigoppbygd kjøretøy og 

etappevis ferdigoppbygd kjøretøy) (kg) 

47.1.1 

(14) Drivstofftype 26 

Driftsmodus 26.1 

(15) Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) PEV: 49.5.1 

OVC-HEV: 49.5.2 

(16) Elektrisk rekkevidde (km) PEV: 49.5.1 

OVC-HEV: 49.5.2 

(17) Miljøinnovasjonskode(r) 49.3.1 

(18) Miljøinnovasjonens utslippsreduksjon 

(g CO2/km) 

49.3.2.2 

(19) Akselavstand (mm) 4 

Sporvidde for styrende aksel (aksel 1)(3) 30 

Sporvidde for annen aksel (aksel 2)(3) 30 

(20) Slagvolum (cm3) 25 

(21) Største nettoeffekt (kW) 27.1 og 27.3 

(22) Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse 

(ferdigoppbygd kjøretøy og etappevis 

ferdigoppbygd kjøretøy) (kg) 

16.1 

(23) Kjøremotstands-

koeffisienter(4) 

f0, N 47.1.3.0 

f1, N/(km/t) 47.1.3.1 

f2, N/(km/t) 47.1.3.2 

(24) Frontareal (m2)(4) 47.1.2 

(25) Dekkenes rullemotstandsklasse(4) 35 
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Merknader:  

(1)  Liste publisert av Kommisjonen på CIRCABC.  

(2)  For nasjonal typegodkjenning av små serier (NSS) eller individuell godkjenning (IVA) skal produsentens navn 

angis i kolonnen «Produsentens navn», og i kolonnen «Produsentens navn – EU-standardbetegnelse» skal et 

av følgende angis: «AA-NSS» eller «AA-IVA».  

(3)  Dersom et kjøretøy er utstyrt med aksler med forskjellige sporvidder, rapporteres den største sporvidden.  

(4)  På anmodning fra Kommisjonen.» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/2193 

av 25. november 2015 

om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsbeslutning 1386/2013/EU(4) («handlingsprogrammet») anerkjennes det at utslipp av 

forurensende stoffer til luft er blitt betydelig redusert de siste tiårene, men at luftforurensningen samtidig er et problem i 

mange deler av Europa, og at unionsborgere fremdeles eksponeres for luftforurensende stoffer som kan skade deres 

helse og velferd. I henhold til handlingsprogrammet er økosystemene fremdeles utsatt for omfattende nitrogen- og 

svovelavsetning som skyldes utslipp fra transport, ikke-bærekraftig landbrukspraksis og kraftproduksjon. I mange 

områder i Unionen ligger luftforurensningsnivåene fremdeles over de grensene som Unionen har fastsatt, og Unionens 

luftkvalitetsstandarder oppfyller fremdeles ikke de målene som Verdens helseorganisasjon har fastsatt. 

2) For å sikre et sunt miljø for alle oppfordres det i handlingsprogrammet til at lokale tiltak utfylles av egnet politikk både 

på nasjonalt plan og på EU-plan. Det kreves særlig en styrking av innsatsen for å oppnå fullt samsvar med Unionens 

regelverk for luftkvalitet og fastsettelse av strategiske mål og tiltak utover 2020. 

3) Vitenskapelige vurderinger viser at unionsborgernes levetid i gjennomsnitt forkortes med åtte måneder på grunn av 

luftforurensning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 451 av 16.12.2014, s. 134. 

(2) EUT C 415 av 20.11.2014, s. 23. 

(3) Europaparlamentets holdning av 7. oktober 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. november 2015. 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 

2020 – «Et godt liv i en ressursbegrenset verden» (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 171). 

2022/EØS/83/30 
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4) Utslipp av forurensende stoffer fra forbrenning av brensel i mellomstore forbrenningsanlegg reguleres generelt ikke på 

unionsplan, selv om de i stadig økende grad bidrar til luftforurensning, særlig på grunn av en økende bruk av biomasse 

som brensel, som følge av klima- og energipolitikken. 

5) Forbrenningen av brensel i visse små forbrenningsanlegg og -apparater er omfattet av gjennomføringstiltak som 

omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF(5). Det er akutt behov for ytterligere tiltak i henhold til 

direktiv 2009/125/EF for å dekke det resterende hullet i regelverket. Forbrenning av brensel i store forbrenningsanlegg 

er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(6) fra 7. januar 2013, mens europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/80/EF(7) fremdeles får anvendelse på store forbrenningsanlegg som er omfattet av artikkel 30 nr. 2 i 

direktiv 2010/75/EU fram til 31. desember 2015. 

6) I sin rapport til Europaparlamentet og Rådet av 17. mai 2013 om gjennomgåelsene som er utført i henhold til artikkel 30 

nr. 9 og artikkel 73 i direktiv 2010/75/EU om industriutslipp med hensyn til utslipp fra intensiv husdyravl og 

forbrenningsanlegg, konstaterte Kommisjonen at det er påvist et klart potensial for kostnadseffektiv reduksjon av 

luftutslipp i forbindelse med forbrenning av brensel i mellomstore forbrenningsanlegg. 

7) Unionens internasjonale forpliktelser med hensyn til luftforurensning, som er utformet for å redusere forsuring, 

eutrofiering, ozon på bakkenivå og utslipp av partikler, er avtalt innenfor rammen av Göteborg-protokollen til 

konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning, som ble endret i 2012 for å styrke de 

eksisterende forpliktelsene til å redusere utslippene av svoveldioksid, nitrogenoksider, ammoniakk og flyktige organiske 

forbindelser, og for å innføre nye forpliktelser til å redusere fine partikler (PM 2.5), som skal oppfylles fra og med 2020. 

8) I kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Region-

komiteen av 18. desember 2013 kalt «A Clean Air Programme for Europe» etterlyses det tiltak for å kontrollere utslipp 

av luftforurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg, for dermed å utfylle rammereglene for forbrennings-

sektoren. Programmet for ren luft utfyller programmet for reduksjon av forurensning i 2020 som er fastsatt i 

kommisjonsmeldingen til Rådet og Europaparlamentet av 21. september 2005 kalt «Thematic Strategy on Air 

Pollution», og utarbeider mål for å begrense miljøpåvirkningen for perioden fram til 2030. For å oppnå alle disse 

strategiske målene bør det fastsettes et regelverksprogram, blant annet med tiltak for å kontrollere utslipp fra 

mellomstore forbrenningsanlegg. 

9) Mellomstore forbrenningsanlegg bør utvikles og drives på en måte som fremmer energieffektivitet. Slike hensyn samt 

økonomiske hensyn, tekniske muligheter og livssyklusen til eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg bør særlig tas 

i betraktning ved ettermontering av mellomstore forbrenningsanlegg eller når det treffes beslutninger om større 

investeringer. 

10) For å sikre at driften av et mellomstort forbrenningsanlegg ikke fører til dårligere luftkvalitet, bør tiltak som er truffet 

for å begrense utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider og støv til luft, ikke føre til økte utslipp av andre forurensende 

stoffer, som karbonmonoksid. 

11) Mellomstore forbrenningsanlegg som allerede er omfattet av unionsomfattende minstekrav, for eksempel anlegg der en 

regel om sammenlagte utslipp får anvendelse i henhold til kapittel III i direktiv 2010/75/EU, eller anlegg som forbrenner 

eller samforbrenner fast eller flytende avfall og derfor er omfattet av kapittel IV i det nevnte direktivet, bør unntas fra 

dette direktivets virkeområde. 

12) Visse andre mellomstore forbrenningsanlegg bør også unntas fra dette direktivets virkeområde på grunnlag av 

anleggenes tekniske egenskaper eller bruken av dem i særlige former for virksomhet. 

13) Ettersom mellomstore forbrenningsanlegg som forbrenner bare raffineribrensler eller raffineribrensler sammen med 

andre brensler for energiproduksjon i mineralolje- og gassraffinerier, og gjenvinningskjeler i anlegg for produksjon av 

papirmasse, er underlagt utslippsnivåer som er forbundet med beste tilgjengelige teknikker (BAT) angitt i BAT-

konklusjonene som allerede er fastsatt i henhold til direktiv 2010/75/EU, bør dette direktivet ikke få anvendelse på slike 

anlegg.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å fastsette krav til miljøvennlig 

utforming av energirelaterte produkter (EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra store 

forbrenningsanlegg (EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1). 
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14) Dette direktivet bør få anvendelse på forbrenningsanlegg, herunder en kombinasjon som består av to eller flere nye 

mellomstore forbrenningsanlegg, med en samlet nominell termisk effekt på minst 1 MW og under 50 MW. Enkelte 

forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på under 1 MW bør ikke tas i betraktning ved beregningen av den 

samlede nominelle termiske effekten for en kombinasjon av forbrenningsanlegg. For å unngå hull i regelverket bør dette 

direktivet også få anvendelse på en kombinasjon av nye mellomstore forbrenningsanlegg der den samlede nominelle 

termiske effekten er minst 50 MW, uten at dette berører kapittel III i direktiv 2010/75/EU. 

15) For å sikre at det føres kontroll med utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider og støv til luften, bør hvert mellomstort 

forbrenningsanlegg bare være i drift dersom det har fått tillatelse eller er registrert av den vedkommende myndigheten, 

på grunnlag av opplysninger framlagt av den driftsansvarlige. 

16) For å gjøre det mulig å begrense utslippene til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg bør det fastsettes 

utslippsgrenseverdier og krav til overvåking i dette direktivet. 

17) Utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg II bør ikke få anvendelse på mellomstore forbrenningsanlegg på Kanariøyene, 

i de franske oversjøiske departementene, på Azorene og på Madeira på grunn av de tekniske og logistiske problemene 

knyttet til disse anleggenes isolerte beliggenhet. De berørte medlemsstatene bør fastsette utslippsgrenseverdier for slike 

anlegg for å redusere deres utslipp til luft og de mulige risikoene for menneskers helse og miljøet. 

18) For å gi eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg tilstrekkelig tid til å tilpasse seg teknisk til kravene i dette 

direktivet, bør noen av utslippsgrenseverdiene få anvendelse på disse anleggene etter et fastsatt tidsrom fra 

anvendelsesdatoen for dette direktivet. 

19) For å ta hensyn til visse særlige omstendigheter der anvendelsen av utslippsgrenseverdier ville føre til uforholdsmessig 

høye kostnader sammenlignet med miljøfordelene, bør medlemsstatene ha mulighet til å unnta mellomstore 

forbrenningsanlegg som brukes i nødssituasjoner og som er i drift i begrensede tidsrom, fra plikten til å overholde 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i dette direktivet. 

20) På grunn av infrastrukturbegrensningene for eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg som inngår i små, isolerte 

mikronett eller isolerte mikronett samt behovet for å tilrettelegge for sammenkopling av dem, bør slike anlegg få mer tid 

til å tilpasse seg utslippsgrenseverdiene fastsatt i dette direktivet. 

21) Med tanke på de samlede fordelene med fjernvarme, ettersom den bidrar til å redusere husholdningers bruk av brensler 

som fører til høye luftforurensningsnivåer, og med hensyn til energieffektivisering og reduserte CO2-utslipp, bør det 

være mulig for medlemsstatene å gi eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg som leverer en betydelig del av sin 

produksjon av nyttbar varme til et offentlig fjernvarmenett, mer tid til å tilpasse seg utslippsgrenseverdiene fastsatt i 

dette direktivet. 

22) Med tanke på den senere tids investeringer i biomasseanlegg som har som mål å øke bruken av fornybare energikilder, 

som allerede har ført til reduserte utslipp av forurensende stoffer, og for å ta hensyn til tilknyttede investeringssykluser, 

bør det være mulig for medlemsstatene å gi disse anleggene mer tid til å tilpasse seg utslippsgrenseverdiene fastsatt i 

dette direktivet. 

23) På grunn av den vesentlige rollen gasskompressorstasjoner spiller for pålitelig og sikker drift av nasjonale 

overføringsnett for gass og de særlige begrensningene knyttet til oppgradering av dem, bør det være mulig for 

medlemsstatene å gi mellomstore forbrenningsanlegg som driver slike stasjoner, mer tid til å tilpasse seg 

utslippsgrenseverdiene for nitrogenoksider fastsatt i dette direktivet. 

24) I samsvar med artikkel 193 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) er dette direktivet ikke til hinder 

for at medlemsstatene opprettholder eller innfører strengere beskyttelsestiltak. Slike tiltak kan for eksempel være 

nødvendige i soner som ikke overholder grenseverdiene for luftkvalitet. I slike tilfeller bør medlemsstatene vurdere om 

det er behov for strengere utslippsgrenseverdier enn kravene fastsatt i dette direktivet, som et ledd i utviklingen av 

luftkvalitetsplaner i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF(8). Ved slike vurderinger bør det tas 

hensyn til resultatet av utveksling av informasjon om den best mulige utslippsreduksjonen som kan oppnås med de beste 

tilgjengelige og nye teknologiene. Kommisjonen bør organisere slik utveksling av informasjon med medlemsstatene, de 

berørte industrigrenene, herunder driftsansvarlige og teknologileverandører, samt ikke-statlige organisasjoner, herunder 

de som fremmer miljøvern.  

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for Europa (EUT L 152 av 

11.6.2008, s. 1). 
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25) Medlemsstatene bør sikre at den driftsansvarlige for et mellomstort forbrenningsanlegg treffer de nødvendige tiltakene 

dersom kravene i dette direktivet ikke overholdes. Medlemsstatene bør opprette et system for å kontrollere at 

mellomstore forbrenningsanlegg overholder kravene i dette direktivet. 

26) For å sikre en effektiv gjennomføring og håndheving av dette direktivet bør inspeksjoner, når det er mulig, samordnes 

med inspeksjoner som kreves i henhold til annet EU-regelverk, når det er relevant. 

27) Bestemmelsene i dette direktivet om tilgang til opplysninger om direktivets gjennomføring bør anvendes på en slik måte 

at det sikres at europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF får full virkning(9). 

28) For å begrense byrden for små og mellomstore bedrifter som driver mellomstore forbrenningsanlegg, bør de 

driftsansvarliges administrative forpliktelser som gjelder levering av opplysninger, overvåking og rapportering stå i 

forhold til formålet, og dobbeltarbeid bør unngås, samtidig med at de tillater at den vedkommende myndigheten fører 

effektiv kontroll med overholdelsen. 

29) For å sikre konsekvens og sammenheng i opplysningene fra medlemsstatene om gjennomføringen av dette direktivet, og 

for å fremme utveksling av informasjon mellom medlemsstatene og Kommisjonen, bør Kommisjonen, med bistand fra 

Det europeiske miljøvernbyrået, utarbeide et elektronisk rapporteringsverktøy som også kan brukes internt av 

medlemsstatene til nasjonale rapporterings- og databehandlingsformål. 

30) Kommisjonen bør vurdere behovet for å endre utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg II for nye mellomstore 

forbrenningsanlegg på grunnlag av den nyeste teknologien. I denne forbindelse bør Kommisjonen også vurdere behovet 

for å fastsette spesifikke utslippsgrenseverdier for andre forurensende stoffer, for eksempel karbonmonoksid, og 

eventuelle minstestandarder for energieffektivitet. 

31) For å tilpasse seg den vitenskapelige og tekniske utviklingen bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV for å tilpasse bestemmelsene om vurdering av overholdelse fastsatt i vedlegg III del 2 nr. 2, 

delegeres til Kommisjonen. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende 

arbeid, også på ekspertnivå. Ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter bør Kommisjonen sørge for at 

relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

32) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktivet og for å forenkle og effektivisere medlemsstatenes 

rapporteringsforpliktelser, bør Kommisjonen tildeles gjennomføringsmyndighet med hensyn til spesifikasjonene for de 

tekniske formatene for rapportering. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(10). 

33) Ettersom målene for dette direktivet, som er å forbedre miljøkvaliteten og menneskers helse, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakenes omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union.  

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktivet ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

34) Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter («pakten»). Dette direktivet har særlig som formål å sikre 

anvendelsen av paktens artikkel 37 om miljøvern. 

35) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(11) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal ledsages 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.  

  

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/313/EØF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26). 

(10) 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). 

(11) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktivet fastsettes regler for kontroll av utslipp av svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOx) og støv til luft fra 

mellomstore forbrenningsanlegg, og for dermed å redusere utslipp til luft og de mulige risikoene for menneskers helse og 

miljøet av slike utslipp. 

I dette direktivet fastsettes også regler for overvåking av utslipp av karbonmonoksid (CO). 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktivet får anvendelse på forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på minst 1 MW og under 50 MW 

(«mellomstore forbrenningsanlegg»), uansett hvilken type brensel de bruker. 

2.  Dette direktivet får også anvendelse på en kombinasjon av nye mellomstore forbrenningsanlegg i henhold til artikkel 4, 

herunder en kombinasjon der den samlede nominelle termiske effekten er på minst 50 MW, med mindre kombinasjonen utgjør 

et forbrenningsanlegg som omfattes av kapittel III i direktiv 2010/75/EU. 

3.  Dette direktivet får ikke anvendelse på 

a)  forbrenningsanlegg som omfattes av kapittel III eller kapittel IV i direktiv 2010/75/EU, 

b)  forbrenningsanlegg som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(12), 

c)  forbrenningsanlegg på driftsenheter med en samlet nominell termisk effekt på høyst 5 MW, som utelukkende bruker 

ubearbeidet hønsegjødsel, som nevnt i artikkel 9 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(13), 

som brensel, 

d)  forbrenningsanlegg der de gassformige forbrenningsproduktene brukes til direkte oppvarming, tørking eller enhver annen 

behandling av gjenstander eller materialer, 

e)  forbrenningsanlegg der de gassformige forbrenningsproduktene brukes til direkte gassfyrt oppvarming av 

innendørsområder for å forbedre forholdene på arbeidsplassen, 

f)  etterforbrenningsanlegg som er beregnet på å rense røykgassene fra industrielle prosesser ved forbrenning, og som ikke 

drives som uavhengige forbrenningsanlegg, 

g)  enhver teknisk innretning som brukes til framdrift av kjøretøyer, skip eller luftfartøyer, 

h)  gassturbiner og dieselmotorer når de brukes på offshoreplattformer, 

i)  anlegg for regenerering av katalysatorer til katalytisk krakking, 

j)  anlegg for omdanning av hydrogensulfid til svovel, 

k)  reaktorer brukt i den kjemiske industrien, 

l)  koksovnblokker, 

m)  cowper, 

n)  krematorier, 

o)  forbrenningsanlegg som forbrenner bare raffineribrensler eller raffineribrensler sammen med andre brensler for 

energiproduksjon i mineralolje- og gassraffinerier, 

p)  gjenvinningskjeler i anlegg for produksjon av papirmasse.  

  

(12) 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). 

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

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

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 
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4.  Dette direktivet får ikke anvendelse på forskningsvirksomhet, utviklingsvirksomhet eller forsøksvirksomhet knyttet til 

mellomstore forbrenningsanlegg. Medlemsstatene kan fastsette særlige vilkår for anvendelsen av dette nummeret. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktivet menes med 

1) «utslipp» utstrømning i luften av stoffer fra et forbrenningsanlegg, 

2) «utslippsgrenseverdi» den tillatte mengden av et stoff som røykgass fra et forbrenningsanlegg kan inneholde, og som i 

løpet av et gitt tidsrom kan strømme ut i luften, 

3) «nitrogenoksider» (NOx) nitrogenmonoksid og nitrogendioksid, uttrykt som nitrogendioksid (NO2), 

4) «støv» partikler i enhver form, struktur eller tetthet som er dispergert i gassfasen under forholdene på prøveta-

kingspunktet, som kan samles opp gjennom filtrering under angitte forhold etter representativ prøvetaking av den gassen 

som skal analyseres, og som forblir oppstrøms av filteret og på filteret etter tørking under nærmere angitte forhold, 

5) «forbrenningsanlegg» enhver teknisk innretning der brensler oksideres i den hensikt å bruke varmen som utvikles på 

denne måten, 

6) «eksisterende forbrenningsanlegg» et forbrenningsanlegg som ble satt i drift før 20. desember 2018, eller som det er gitt 

tillatelse til før 19. desember 2017 i henhold til nasjonal lovgivning, forutsatt at anlegget settes i drift senest  

20. desember 2018, 

7) «nytt forbrenningsanlegg» et annet forbrenningsanlegg enn et eksisterende forbrenningsanlegg, 

8) «motor» en gassmotor, en dieselmotor eller en dobbeltdrivstoffmotor, 

9) «gassmotor» en forbrenningsmotor som fungerer etter ottoprinsippet og bruker gnisttenning for å forbrenne brensel, 

10) «dieselmotor» en forbrenningsmotor som fungerer etter dieselprinsippet og bruker kompresjonstenning for å forbrenne 

brensel, 

11) «dobbeltdrivstoffmotor» en forbrenningsmotor som bruker kompresjonstenning og fungerer etter dieselprinsippet ved 

forbrenning av flytende brensel og etter ottoprinsippet ved forbrenning av gassformige brensler, 

12) «gassturbin» enhver roterende maskin som omdanner termisk energi til mekanisk arbeid, og som i hovedsak består av en 

kompressor, en termisk innretning der brensel oksideres for oppvarming av arbeidsvæsken samt en turbin; dette omfatter 

både gassturbiner med åpen syklus og gassturbiner med kombinert syklus samt gassturbiner i kraftvarmemodus, alle med 

eller uten tilleggsfyring, 

13) «lite, isolert nett» et lite, isolert nett som definert i artikkel 2 nr. 26 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EU(14), 

14) «isolert mikronett» et isolert mikronett som definert i artikkel 2 nr. 27 i direktiv 2009/72/EF, 

15) «brensel» ethvert fast, flytende eller gassformig brennbart materiale, 

16) «raffineribrensel» fast, flytende eller gassformig brennbart materiale fra destillasjons- og konverteringsfasene ved 

raffinering av råolje, herunder raffineribrenngass, syntesegass, raffinerioljer og petroleumskoks, 

17) «avfall» avfall som definert i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(15),  

  

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving 

av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55). 

(15) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 
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18) «biomasse» ett av følgende: 

a)  Produkter som består av et vegetabilsk materiale fra landbruk eller skogbruk, og som kan benyttes som brensel i den 

hensikt å gjenvinne materialets energiinnhold. 

b)  Følgende avfall: 

i)  Vegetabilsk avfall fra landbruk og skogbruk. 

ii)  Vegetabilsk avfall fra næringsmiddelindustrien, dersom den produserte varmen gjenvinnes. 

iii)  Fiberholdig vegetabilsk avfall fra produksjon av ny papirmasse og fra produksjon av papir fra papirmasse, 

dersom dette samforbrennes på produksjonsstedet og den produserte varmen gjenvinnes. 

iv)  Korkavfall. 

v)  Treavfall, med unntak av treavfall som kan inneholde halogenerte organiske forbindelser eller tungmetaller som er 

resultat av behandling med treimpregneringsmidler eller påføring av overflatebelegg, og som særlig omfatter 

treavfall som stammer fra bygge- og rivingsavfall. 

19) «gassolje» 

a)  ethvert petroleumsbasert flytende brensel som er klassifisert under KN-kode 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 

2710 19 48, 2710 20 17 eller 2710 20 19, eller 

b)  ethvert petroleumsbasert flytende brensel hvorav mindre enn 65 volumprosent (herunder destillasjonstap) destilleres 

ved 250 °C og hvorav minst 85 volumprosent (herunder destillasjonstap) destilleres ved 350 °C etter ASTM D86-

metoden, 

20) «naturgass» naturlig forekommende metan med høyst 20 volumprosent nøytralgasser og andre bestanddeler, 

21) «tung brennolje» 

a)  ethvert petroleumsbasert flytende brensel som er klassifisert under KN-kode 2710 19 51–2710 19 68, 2710 20 31, 

2710 20 35 eller 2710 20 39, eller 

b)  ethvert petroleumsbasert flytende brensel, unntatt gassolje som definert i nr. 19, som ut fra sine destillasjonsgrenser 

hører inn under kategorien tungoljer beregnet på bruk som brensel, og hvorav mindre enn 65 volumprosent (herunder 

destillasjonstap) destillerer ved 250 °C etter ASTM D86-metoden. Dersom destillasjonen ikke kan bestemmes etter 

ASTM D86-metoden, klassifiseres petroleumsproduktet også som tung brennolje, 

22) «driftstimer» det tidsrom uttrykt i timer da et forbrenningsanlegg er i drift og slipper ut utslipp til luft, unntatt perioder 

med driftsstart og driftsstans, 

23) «driftsansvarlig» enhver fysisk eller juridisk person som driver eller eier forbrenningsanlegget, eller som eventuelt i 

henhold til nasjonal lovgivning har fått overdratt den avgjørende økonomiske råderetten over anleggets tekniske drift, 

24) «sone» en del av en medlemsstats territorium, fastlagt av medlemsstaten med sikte på vurdering og styring av luftkvalitet, 

som fastsatt i direktiv 2008/50/EF. 

Artikkel 4 

Sammenlegging 

En kombinasjon av to eller flere nye mellomstore forbrenningsanlegg skal anses som et enkelt forbrenningsanlegg ved 

anvendelsen av dette direktivet, og deres nominelle termiske effekt skal legges sammen for å beregne anleggets samlede 

nominelle termiske effekt, dersom 

— røykgassene fra slike mellomstore forbrenningsanlegg slippes ut gjennom en felles skorstein, eller 

— røykgassene fra slike mellomstore forbrenningsanlegg, etter den vedkommende myndighetens vurdering og idet det tas 

hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, kan slippes ut gjennom en felles skorstein.  
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Artikkel 5 

Tillatelser og registreringer 

1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at ingen nye mellomstore forbrenningsanlegg drives 

uten tillatelse eller uten å være registrert. 

2.  Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at ingen eksisterende mellomstore 

forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på over 5 MW fra og med 1. januar 2024 drives uten tillatelse eller uten å 

være registrert. 

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at ingen eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg 

med en nominell termisk effekt på høyst 5 MW fra og med 1. januar 2029 drives uten tillatelse eller uten å være registrert. 

3.  Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåten for å gi tillatelse eller for registrering med hensyn til mellomstore 

forbrenningsanlegg. Denne framgangsmåten skal minst omfatte en forpliktelse for den driftsansvarlige til å underrette den 

vedkommende myndigheten om driften av eller planen om å drive et mellomstort forbrenningsanlegg, og minst framlegge de 

opplysningene som er oppført i vedlegg I. 

4.  Den vedkommende myndigheten skal registrere eller innlede framgangsmåten for å gi tillatelse til det mellomstore 

forbrenningsanlegget innen én måned etter at den driftsansvarlige har framlagt opplysningene nevnt i nr. 3. Den vedkommende 

myndigheten skal underrette operatøren om en slik registrering eller om innledningen av framgangsmåten for å gi tillatelse. 

5.  Den vedkommende myndigheten skal føre et register med opplysninger om hvert mellomstort forbrenningsanlegg, 

herunder opplysningene oppført i vedlegg I samt de opplysningene som er innhentet i henhold til artikkel 9. Eksisterende 

mellomstore forbrenningsanlegg skal oppføres i registeret fra registreringsdatoen eller fra datoen da tillatelse ble gitt i samsvar 

med dette direktivet. Den vedkommende myndigheten skal gjøre opplysningene i registeret tilgjengelige for offentligheten, 

blant annet via internett, i samsvar med direktiv 2003/4/EF. 

6.  Uten at det berører mellomstore forbrenningsanleggs plikt til å ha tillatelse eller til å bli registrert, kan medlemsstatene 

innlemme krav for visse kategorier av mellomstore forbrenningsanlegg i generelle bindende regler. Dersom generelle bindende 

regler vedtas, er det tilstrekkelig at tillatelsen eller registreringen inneholder en henvisning til disse reglene. 

7.  For mellomstore forbrenningsanlegg som er en del av et anlegg som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, skal 

kravene i denne artikkelen anses å være oppfylt dersom det nevnte direktivet overholdes. 

8.  Enhver tillatelse som gis eller registrering som utføres i henhold til annen nasjonal lovgivning eller annet EU-regelverk, 

kan kombineres med tillatelsen eller registreringen som kreves i henhold til nr. 1, slik at de utgjør én enkelt tillatelse eller 

registrering, forutsatt at den ene tillatelsen eller registreringen inneholder de opplysningene som kreves i henhold til denne 

artikkelen. 

Artikkel 6 

Utslippsgrenseverdier 

1.  Uten at det berører anvendelsen av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, skal, når det er relevant, utslippsgrenseverdiene 

fastsatt i vedlegg II til dette direktivet få anvendelse på mellomstore forbrenningsanlegg. 

Utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg II får ikke anvendelse på mellomstore forbrenningsanlegg på Kanariøyene, i de 

franske oversjøiske departementene, på Azorene og på Madeira. De berørte medlemsstatene skal fastsette utslippsgrenseverdier 

for disse anleggene for å redusere deres utslipp til luft og de mulige risikoene for menneskers helse og miljøet. 

2.  Fra 1. januar 2025 skal utslipp til luft av SO2, NOx og støv fra et eksisterende mellomstort forbrenningsanlegg med en 

nominell termisk effekt på over 5 MW ikke overstige utslippsgrenseverdiene fastsatt i tabell 2 og 3 i vedlegg II del 1. 

Fra 1. januar 2030 skal utslipp til luft av SO2, NOx og støv fra et eksisterende mellomstort forbrenningsanlegg med en nominell 

termisk effekt på høyst 5 MW ikke overstige utslippsgrenseverdiene fastsatt i tabell 1 og 3 i vedlegg II del 1.  



Nr. 83/256 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

3.  Medlemsstatene kan unnta eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg som ikke er i drift mer enn 500 driftstimer per år, 

som et glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, fra plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt i tabell 1, 2 og 

3 i vedlegg II del 1. 

Medlemsstatene kan forlenge grensen nevnt i første ledd til 1000 driftstimer ved følgende nødssituasjoner eller ekstraordinære 

omstendigheter: 

— For produksjon av reserveelektrisitet på sammenhørende øyer ved brudd på hovedstrømtilførselen til en øy. 

— Mellomstore forbrenningsanlegg som brukes til varmeproduksjon i perioder med usedvanlig kaldt vær. 

I alle tilfeller som er fastsatt i dette nummeret, får en utslippsgrenseverdi for støv på 200 mg/Nm3 anvendelse på anlegg som 

forbrenner faste brensler. 

4.  Eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg som inngår i små, isolerte nett eller isolerte mikronett, skal fra  

1. januar 2030 overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt i tabell 1, 2 og 3 i vedlegg II del 1. 

5.  Fram til 1. januar 2030 kan medlemsstatene unnta eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg med en nominell termisk 

effekt på over 5 MW fra plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg II, forutsatt at minst 50 % av anleggets 

produksjon av nyttbar varme, som et glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, leveres i form av damp eller varmtvann til 

et offentlig fjernvarmenett. Ved et slikt unntak skal utslippsgrenseverdiene fastsatt av den vedkommende myndigheten ikke 

overstige 1100 mg/Nm3 for SO2 og 150 mg/Nm3 for støv. 

Fram til 1. januar 2030 kan medlemsstatene unnta mellomstore forbrenningsanlegg som forbrenner fast biomasse som 

hovedbrensel, som ligger i soner der det ved vurderinger i henhold til direktiv 2008/50/EF er sikret at grenseverdiene i det 

nevnte direktivet overholdes, fra plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene for støv fastsatt i vedlegg II til dette direktivet. 

Ved et slikt unntak skal utslippsgrenseverdiene fastsatt av den vedkommende myndigheten ikke overstige 150 mg/Nm3 for støv. 

Den vedkommende myndigheten skal i alle tilfeller sørge for at ingen betydelig forurensning forårsakes, og at et høyt vernenivå 

for miljøet som helhet oppnås. 

6.  Fram til 1. januar 2030 kan medlemsstatene unnta eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg med en nominell termisk 

effekt på over 5 MW og som brukes til å drive kompressorstasjoner for gass som er nødvendige for å sikre en sikker og pålitelig 

drift av et nasjonalt transmisjonsnett for gass, fra plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene for NOx fastsatt i tabell 3 i 

vedlegg II del 1. 

7.  Fra 20. desember 2018 skal utslipp til luft av SO2, NOx og støv fra et nytt mellomstort forbrenningsanlegg ikke overstige 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg II del 2. 

8.  Medlemsstatene kan unnta nye mellomstore forbrenningsanlegg som ikke er i drift mer enn 500 driftstimer per år, som et 

glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, fra plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg II del 2. Ved 

et slikt unntak får en utslippsgrenseverdi for støv på 100 mg/Nm3 anvendelse på anlegg som forbrenner faste brensler. 

9.  I soner eller deler av soner som ikke overholder grenseverdiene for luftkvalitet fastsatt i direktiv 2008/50/EF, skal 

medlemsstatene vurdere om det som ledd i utviklingen av luftkvalitetsplaner nevnt i artikkel 23 i direktiv 2008/50/EF, for 

enkelte mellomstore forbrenningsanlegg i disse sonene eller delene av soner, er behov for strengere utslippsgrenseverdier enn 

dem som er fastsatt i dette direktivet, samtidig som det tas hensyn til resultatene av utvekslingen av informasjon nevnt i nr. 10 i 

denne artikkelen, forutsatt at anvendelsen av slike utslippsgrenseverdier på en effektiv måte bidrar til en merkbar forbedring av 

luftkvaliteten. 

10.  Kommisjonen skal organisere en utveksling av informasjon med medlemsstatene, de berørte industrigrenene samt ikke-

statlige organisasjoner om utslippsnivåer som kan oppnås ved hjelp av de beste tilgjengelige og nye teknologier, samt 

kostnadene knyttet til dette. 

Kommisjonen skal offentliggjøre resultatene av denne informasjonsutvekslingen. 

11.  Den vedkommende myndigheten kan tillate at plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene for SO2 fastsatt i artikkel 2 

og 7, utsettes i en periode på høyst seks måneder når det gjelder mellomstore forbrenningsanlegg som normalt bruker brensel 

med lavt svovelinnhold, dersom den driftsansvarlige ikke er i stand til å overholde utslippsgrenseverdiene fordi forsyningen av 

brensel med lavt svovelinnhold er avbrutt på grunn av alvorlig mangel på slikt brensel.  
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Medlemsstatene skal innen én måned underrette Kommisjonen om ethvert unntak som gis i henhold til første ledd. 

12.  Den vedkommende myndigheten kan gi unntak fra plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt i nr. 2 og 7 når et 

mellomstort forbrenningsanlegg som normalt bare bruker gassformig brensel, og som ellers ville måtte utstyres med sekundært 

renseutstyr, unntaksvis må bruke andre brensler på grunn av et plutselig avbrudd i gassforsyningen. Et slikt unntak kan gis for 

høyst ti dager, med mindre den driftsansvarlige godtgjør for den vedkommende myndigheten at en lengre periode er berettiget. 

Medlemsstatene skal innen én måned underrette Kommisjonen om ethvert unntak som gis i henhold til første ledd. 

13.  Dersom et mellomstort forbrenningsanlegg bruker to eller flere brenseltyper samtidig, skal utslippsgrenseverdien for hvert 

forurensende stoff beregnes ved å 

a)  benytte den utslippsgrenseverdien for hver brenselstype som er fastsatt i vedlegg II, 

b)  bestemme de veide utslippsgrenseverdiene for hver brenseltype ved at hver av utslippsgrenseverdiene nevnt i bokstav a) 

multipliseres med den termiske effekten tilført av hvert brensel, og dividere hvert av multiplikasjonsproduktene med 

summen av den termiske effekten tilført av samtlige brensler, og 

c)  legge sammen de veide utslippsgrenseverdiene for hvert brensel. 

Artikkel 7 

Den driftsansvarliges forpliktelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at den driftsansvarlige overvåker utslippene i samsvar med minst vedlegg III del 1. 

2.  For mellomstore forbrenningsanlegg som bruker flere brenseltyper, skal overvåking av utslipp foretas under forbrenning 

av et brensel eller en brenselblanding som sannsynligvis vil føre til det høyeste utslippsnivået, og i en periode som tilsvarer 

normale driftsforhold. 

3.  Den driftsansvarlige skal føre et register over og behandle alle overvåkingsresultater på en slik måte at det blir mulig å 

kontrollere at utslippsgrenseverdiene overholdes i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg III del 2. 

4.  For mellomstore forbrenningsanlegg der det brukes sekundært renseutstyr for å overholde utslippsgrenseverdiene, skal 

den driftsansvarlige føre et register som viser at det nevnte utstyret fungerer effektivt i kontinuerlig drift, eller oppbevare 

opplysninger der dette framgår. 

5.  Den driftsansvarlige for et mellomstort forbrenningsanlegg skal oppbevare følgende: 

a)  Tillatelsen eller registreringsbeviset fra den vedkommende myndigheten, og dersom det er relevant, en oppdatert versjon av 

dette samt tilhørende opplysninger. 

b)  Overvåkingsresultatene og opplysningene nevnt i nr. 3 og 4. 

c)  Dersom det er relevant, et register over driftstimer som nevnt i artikkel 6 nr. 3 og 8. 

d)  Et registrer over typen og mengden brensel som brukes i anlegget, og eventuell funksjonssvikt eller driftsstans ved det 

sekundære renseutstyret. 

e)  Et register over tilfeller av manglende overholdelse og hvilke tiltak som er truffet, som nevnt i nr. 7. 

Dataene og opplysningene nevnt i første ledd bokstav b)–e) skal oppbevares i minst seks år. 

6.  Den driftsansvarlige skal, uten unødig opphold, på anmodning gjøre dataene og opplysningene oppført i nr. 5 tilgjengelig 

for den vedkommende myndigheten. Den vedkommende myndigheten kan framlegge en slik anmodning for å kunne kontrollere 

at kravene i dette direktivet er oppfylt. Den vedkommende myndigheten skal framlegge en slik anmodning dersom en 

privatperson anmoder om tilgang til dataene eller opplysningene oppført i nr. 5.  
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7.  Ved manglende overholdelse av utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg II skal den driftsansvarlige treffe de tiltakene 

som er nødvendige for å sikre at vilkårene oppfylles snarest mulig, uten at dette berører tiltakene som kreves i henhold til 

artikkel 8. Medlemsstatene skal fastsette regler for hvilke opplysninger om tilfeller av manglende overholdelse som de 

driftsansvarlige skal gi til den vedkommende myndigheten, samt hvor ofte og i hvilket format opplysningene skal gis. 

8.  Den driftsansvarlige skal gi den vedkommende myndigheten all nødvendig bistand, slik at den kan gjennomføre 

inspeksjoner og besøk på anlegget, ta prøver og samle inn alle opplysninger som er nødvendige for at den skal kunne utføre sine 

oppgaver i henhold til dette direktivets formål. 

9.  Den driftsansvarlige skal sørge for at perioder med driftsstart og driftsstans i det mellomstore forbrenningsanlegget blir så 

kortvarige som mulig. 

Artikkel 8 

Kontroll av overholdelse 

1.  Medlemsstatene skal sikre at gyldige utslippsverdier som overvåkes i samsvar med vedlegg III, ikke overskrider 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg II. 

2.  Medlemsstatene skal opprette et effektivt system på grunnlag av enten miljøinspeksjoner eller andre tiltak for å kontrollere 

at kravene i dette direktivet overholdes. 

3.  Ved manglende overholdelse skal medlemsstatene, i tillegg til tiltakene som den driftsansvarlige har truffet i henhold til 

artikkel 7 nr. 7, sikre at den vedkommende myndigheten krever at den driftsansvarlige treffer alle tiltak som er nødvendige for å 

sikre at kravene igjen blir overholdt uten unødig opphold. 

Dersom manglende overholdelse fører til en betydelig forringelse av den lokale luftkvaliteten, skal driften av det mellomstore 

forbrenningsanlegget innstilles inntil kravene igjen blir overholdt. 

Artikkel 9 

Endringer av mellomstore forbrenningsanlegg 

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at den driftsansvarlige uten unødig opphold underretter 

den vedkommende myndigheten om alle planlagte endringer av det mellomstore forbrenningsanlegget som kan påvirke de 

gjeldende utslippsgrenseverdiene. 

Den vedkommende myndigheten skal eventuelt oppdatere tillatelsen eller registreringen tilsvarende. 

Artikkel 10 

Vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal utpeke de vedkommende myndighetene som skal ha ansvar for å ivareta forpliktelsene i henhold til dette 

direktivet. 

Artikkel 11 

Rapportering 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. oktober 2026 og 1. oktober 2031 framlegge en rapport for Kommisjonen med kvalitative og 

kvantitative opplysninger om gjennomføringen av dette direktivet, og om eventuelle tiltak som er truffet for å bekrefte at driften 

av mellomstore forbrenningsanlegg oppfyller kravene i dette direktivet, og om eventuelle håndhevingstiltak i forbindelse med 

dette. 

Den første rapporten som er nevnt i første ledd, skal omfatte et anslag over de samlede årlige utslippene av SO2, NOx og støv 

fra mellomstore forbrenningsanlegg, gruppert etter anleggstype, brenseltype og kapasitetsklasse. 

2.  Medlemsstatene skal også innen 1. januar 2021 framlegge en rapport for Kommisjonen med et anslag over de samlede 

årlige utslippene av CO og alle tilgjengelige opplysninger om CO-konsentrasjonen i utslipp fra mellomstore forbrennings-

anlegg, gruppert etter brenseltype og kapasitetsklasse.  
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3.  I forbindelse med rapporteringen nevnt i nr. 1 og 2 skal Kommisjonen stille et elektronisk rapporteringsverktøy til 

rådighet for medlemsstatene. 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de tekniske formatene for rapportering for å forenkle og 

effektivisere medlemsstatenes rapporteringsforpliktelser i forbindelse med opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkelen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 15. 

4.  Kommisjonen skal framlegge en sammendragsrapport for Europaparlamentet og Rådet innen tolv måneder etter å ha 

mottatt rapportene fra medlemsstatene i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, og idet det tas hensyn til opplysninger som er 

gjort tilgjengelige i samsvar med artikkel 6 nr. 11 og 12. 

5.  Når Kommisjonen utfører sine oppgaver i henhold til nr. 3 og 4, skal den bistås av Det europeiske miljøvernbyrået. 

Artikkel 12 

Gjennomgåelse 

1.  Kommisjonen skal innen 1. januar 2020 gjennomgå framdriften i forbindelse med mellomstore forbrenningsanleggs 

energieffektivitet og vurdere fordelene ved å fastsette minstestandarder for energieffektivitet i samsvar med de beste 

tilgjengelige teknikkene. 

2.  Kommisjonen skal innen 1. januar 2023 vurdere behovet for å gjennomgå bestemmelsene om anlegg som inngår i små, 

isolerte nett eller isolerte mikronett, samt vedlegg II del 2 på grunnlag av den nyeste teknologien. 

Som en del av denne gjennomgåelsen skal Kommisjonen også vurdere om det er behov for å regulere CO-utslippene for visse 

eller alle typer mellomstore forbrenningsanlegg. 

Deretter skal det finne sted en gjennomgåelse hvert tiende år der det blant annet skal vurderes om det er hensiktsmessig å 

fastsette strengere utslippsgrenseverdier, særlig for nye mellomstore forbrenningsanlegg. 

3.  Kommisjonen skal framlegge en rapport om resultatene av gjennomgåelsene nevnt i nr. 1 og 2 for Europaparlamentet og 

Rådet, eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk. 

Artikkel 13 

Endring av vedlegg 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 14 for å tilpasse del 2 nr. 2 i vedlegg III 

til dette direktivet til den vitenskapelige og tekniske utviklingen. 

Artikkel 14 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen på vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 13 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

18. desember 2015. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 13 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

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

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

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

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 
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5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 13 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

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

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

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

Artikkel 15 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU. Nevnte komité skal være en 

komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 16 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i 

henhold til dette direktivet, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse 

bestemmelsene innen 19. desember 2017 og omgående underrette Kommisjonen om alle senere endringer. 

Artikkel 17 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 19. desember 2017 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktivet. 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 18 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 19 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 25. november 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 President Formann 

_________  
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VEDLEGG I 

OPPLYSNINGER SOM DEN DRIFTSANSVARLIGE SKAL FRAMLEGGE FOR DEN VEDKOMMENDE MYNDIGHETEN 

1.  Det mellomstore forbrenningsanleggets samlede nominelle termiske effekt (MW). 

2.  Type mellomstort forbrenningsanlegg (dieselmotor, gassturbin, dobbeltdrivstoffmotor, annen motor eller annet mellomstort 

forbrenningsanlegg). 

3.  Type og andel brensler som benyttes i henhold til brenselkategoriene fastsatt i vedlegg II. 

4.  Datoen da det mellomstore forbrenningsanlegget ble satt i drift, eller dersom den eksakte datoen ikke er kjent, dokumenta-

sjon på at anlegget ble satt i drift før 20. desember 2018. 

5.  Virksomhetssektoren for det mellomstore forbrenningsanlegget, eller hvilken virksomhet det benyttes i (NACE-kode). 

6.  Forventet antall årlige driftstimer for det mellomstore forbrenningsanlegget samt gjennomsnittlig belastning ved drift. 

7.  Dersom muligheten for unntak benyttes i henhold til artikkel 6 nr. 3 eller 8, en erklæring undertegnet av den driftsansvarlige 

om at det mellomstore forbrenningsanlegget ikke vil være i drift mer enn det antallet timer som er angitt i disse numrene. 

8.  Den driftsansvarliges navn og forretningskontor, og dersom det gjelder mellomstore forbrenningsanlegg som er stasjonære, 

adressen der anlegget ligger. 

_______  
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VEDLEGG II 

UTSLIPPSGRENSERVERDIER NEVNT I ARTIKKEL 6 

Alle utslippsgrenseverdier som er fastsatt i dette vedlegget, defineres ved en temperatur på 273,15 K, et trykk på 101,3 kPa etter 

korrigering for vanndampinnholdet i røykgassene og med et standardisert O2-innhold på 6 % for mellomstore 

forbrenningsanlegg som bruker faste brensler, 3 % for andre mellomstore forbrenningsanlegg enn motorer og gassturbiner som 

bruker flytende og gassformige brensler, og 15 % for motorer og gassturbiner. 

DEL 1 

Utslippsgrenseverdier for eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg 

Tabell 1 

Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på minst  

1 MW og høyst 5 MW, bortsett fra motorer og gassturbiner 

Forurensende stoff Fast biomasse 
Andre faste 

brensler 
Gassolje 

Andre flytende 

brensler enn 

gassolje 

Naturgass 

Andre 

gassformige 

brensler enn 

naturgass 

SO2 200(1) (2) 1100 — 350 — 200(3) 

NOx 650 650 200 650 250 250 

Støv 50 50 — 50 — — 

(1) Verdien gjelder ikke for anlegg som utelukkende forbrenner fast trebasert biomasse. 

(2) 300 mg/Nm3 for anlegg som forbrenner halm. 

(3) 400 mg/Nm3 for gasser med lav brennverdi fra koksverk i jern- og stålindustrien. 

Tabell 2 

Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for eksisterende mellomstore forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på over  

5 MW, bortsett fra motorer og gassturbiner 

Forurensende stoff Fast biomasse 
Andre faste 

brensler 
Gassolje 

Andre flytende 

brensler enn 

gassolje 

Naturgass 

Andre 

gassformige 

brensler enn 

naturgass 

SO2 200(1) (2) 400(3) — 350(4) — 35(5) (6) 

NOX 650 650 200 650 200 250 

Støv 30(7) 30(7) — 30 — — 

(1) Verdien gjelder ikke for anlegg som utelukkende forbrenner fast trebasert biomasse. 

(2) 300 mg/Nm3 for anlegg som forbrenner halm. 

(3) 1100 mg/Nm3 for anlegg med en nominell termisk effekt på over 5 MW og høyst 20 MW. 

(4) Fram til 1. januar 2030: 850 mg/Nm3 for anlegg med en nominell termisk effekt på over 5 MW og høyst 20 MW som forbrenner tung 

fyringsolje. 

(5) 400 mg/Nm3 for gasser med lav brennverdi fra koksverk, og 200 mg/Nm3 for gasser med lav brennverdi fra masovner i jern- og 

stålindustrien. 

(6) 170 mg/Nm3 for biogass. 

(7) 50 mg/Nm3 for anlegg med en nominell termisk effekt på over 5 MW og høyst 20 MW. 
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Tabell 3 

Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for eksisterende motorer og gassturbiner 

Forurensende stoff 
Type mellomstort 

forbrenningsanlegg 
Gassolje 

Andre flytende 

brensler enn gassolje 
Naturgass 

Andre gassformige 

brensler enn 

naturgass 

SO2 Motorer og 

gassturbiner 

— 120 — 15(1) (2) 

NOX Motorer 190(3) (4) 190(3) (5) 190(6) 190(6) 

Gassturbiner(7) 200 200 150 200 

Støv Motorer og 

gassturbiner 

— 10(8) — — 

(1) 60 mg/Nm3 for biogass. 

(2) 130 mg/Nm3 for gasser med lav brennverdi fra koksverk, og 65 mg/Nm3 for gasser med lav brennverdi fra masovner i jern- og 

stålindustrien. 

(3) 1850 mg/Nm3 i følgende tilfeller: 

i)  For dieselmotorer der konstruksjonen ble påbegynt før 18. mai 2006. 

ii)  For dobbeltdrivstoffmotorer når de bruker flytende drivstoff. 

(4) 250 mg/Nm3 for motorer med en nominell termisk effekt på minst 1 MW og høyst 5 MW. 

(5) 250 mg/Nm3 for motorer med en nominell termisk effekt på minst 1 MW og høyst 5 MW. 225 mg/Nm3 for motorer med en nominell 

termisk effekt på over 5 MW og høyst 20 MW. 

(6) 380 mg/Nm3 for dobbeltdrivstoffmotorer når de bruker gassformig drivstoff. 

(7) Utslippsgrenseverdiene gjelder bare når belastningen overstiger 70 %. 

(8) 20 mg/Nm3 for anlegg med en nominell termisk effekt på minst 1 MW og høyst 20 MW. 

DEL 2 

Utslippsgrenseverdier for nye mellomstore forbrenningsanlegg 

Tabell 1 

Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for nye mellomstore forbrenningsanlegg, bortsett fra motorer og gassturbiner 

Forurensende stoff Fast biomasse 
Andre faste 

brensler 
Gassolje 

Andre flytende 

brensler enn 

gassolje 

Naturgass 

Andre gassformige 

brensler enn 

naturgass 

SO2 200(1) 400 — 350(2) — 35(3) (4) 

NOx 300(5) 300(5) 200 300(6) 100 200 

Støv 20(7) 20(7) — 20(8) — — 

(1) Verdien gjelder ikke for anlegg som utelukkende forbrenner fast trebasert biomasse. 

(2) Fram til 1. januar 2025, 1700 mg/Nm3 for anlegg som inngår i små, isolerte nett eller isolerte mikronett. 

(3) 400 mg/Nm3 for gasser med lav brennverdi fra koksverk, og 200 mg/Nm3 for gasser med lav brennverdi fra masovner i jern- og 

stålindustrien. 

(4) 100 mg/Nm3 for biogass. 

(5) 500 mg/Nm3 for anlegg med en samlet nominell termisk effekt på minst 1 MW og høyst 5 MW. 

(6) Fram til 1. januar 2025, 450 mg/Nm3 ved forbrenning av tung brennolje som inneholder mellom 0,2 % og 0,3 % N og 360 mg/Nm3 når de 

fyres med tung brennolje som inneholder under 0,2 % N for anlegg som inngår i små, isolerte nett eller isolerte mikronett. 

(7) 50 mg/Nm3 for anlegg med en samlet nominell termisk effekt på minst 1 MW og høyst 5 MW, 30 mg/Nm3 for anlegg med en samlet 

nominell termisk effekt på over 5 MW og høyst 20 MW. 

(8) 50 mg/Nm3 for anlegg med en samlet nominell termisk effekt på minst 1 MW og høyst 5 MW. 
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Tabell 2 

Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for nye motorer og gassturbiner 

Forurensende stoff 
Type mellomstort 

forbrenningsanlegg 
Gassolje 

Andre flytende 

brensler enn gassolje 
Naturgass 

Andre gassformige 

brensler enn naturgass 

SO2 Motorer og 

gassturbiner 

— 120(1) — 15(2) 

NOx Motorer(3) (4) 190(5) 190(5) (6) 95(7) 190 

Gassturbiner(8) 75 75(9) 50 75 

Støv Motorer og 

gassturbiner 

— 10(10) (11) — — 

(1) Fram til 1. januar 2025: 590 mg/Nm3 for dieselmotorer som inngår i små, isolerte nett eller isolerte mikronett. 

(2) 40 mg/Nm3 for biogass. 

(3) Motorer som kjøres mellom 500 og 1500 timer i året, kan unntas fra plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene dersom de benytter 

primære tiltak for å begrense NOx-utslippene og oppfyller utslippsgrenseverdiene fastsatt i fotnote (4). 

(4) Fram til 1. januar 2025 i små, isolerte nett og isolerte mikronett: 1850 mg/Nm3 for dobbeltdrivstoffmotorer når de bruker flytende drivstoff 

og 380 mg/Nm3 når de bruker gassformig drivstoff, 1300 mg/Nm3 for dieselmotorer med ≤ 1200 o/min med en samlet nominell termisk 

effekt på høyst 20 MW og 1850 mg/Nm3 for dieselmotorer med en samlet nominell termisk effekt på over 20 MW, 750 mg/Nm3 for 

dieselmotorer med > 1200 o/min. 

(5) 225 mg/Nm3 for dobbeltdrivstoffmotorer når de bruker flytende drivstoff. 

(6) 225 mg/Nm3 for dieselmotorer med en samlet nominell termisk effekt på høyst 20 MW med ≤ 1200 o/min. 

(7) 190 mg/Nm3 for dobbeltdrivstoffmotorer når de bruker gassformig drivstoff. 

(8) Disse utslippsgrenseverdiene gjelder bare når belastningen overstiger 70 %. 

(9) Fram til 1. januar 2025: 550 mg/Nm3 for anlegg som inngår i små, isolerte nett eller isolerte mikronett. 

(10) Fram til 1. januar 2025: 75 mg/Nm3 for dieselmotorer som inngår i små, isolerte nett eller isolerte mikronett. 

(11) 20 mg/Nm3 for anlegg med en samlet nominell termisk effekt på minst 1 MW og høyst 5 MW. 
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VEDLEGG III 

OVERVÅKING AV UTSLIPP OG VURDERING AV OVERHOLDELSE 

DEL 1 

Den driftsansvarliges overvåking av utslipp 

1.  Det skal gjennomføres periodiske målinger minst 

— hvert tredje år for mellomstore forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på minst 1 MW og høyst 20 MW, 

— hvert år for mellomstore forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på over 20 MW. 

2.  Som et alternativ til hyppigheten nevnt i nr. 1 skal det for mellomstore forbrenningsanlegg som omfattes av artikkel 6 nr. 3 

eller 8, gjennomføres periodiske målinger minst hver gang følgende antall driftstimer er tilbakelagt: 

— Tre ganger det høyeste antallet gjennomsnittlige årlige antall driftstimer som i henhold til artikkel 6 nr. 3 eller 8 får 

anvendelse for mellomstore forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på minst 1 MW og høyst 20 MW. 

— Det høyeste antallet gjennomsnittlige årlige antall driftstimer som i henhold til artikkel 6 nr. 3 eller 8 får anvendelse for 

mellomstore forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på over 20 MW. 

De periodiske målingene skal i alle tilfeller utføres minst én gang hvert femte år. 

3.  Målinger skal bare kreves for 

a)  forurensende stoffer som det er fastsatt en utslippsgrenseverdi for i dette direktivet for det berørte anlegget, 

b)  CO fra alle anlegg. 

4.  De første målingene skal utføres innen fire måneder etter at anlegget har fått tillatelse eller er blitt registrert, eller etter 

datoen da det ble satt i drift, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

5.  Som et alternativ til målingene av SO2 nevnt i nr. 1, 2 og 3 bokstav a) kan det brukes andre framgangsmåter som er 

kontrollert og godkjent av den vedkommende myndigheten, for å bestemme utslippene av SO2. 

6.  Som et alternativ til de periodiske målingene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene kreve kontinuerlige målinger. 

Ved kontinuerlige målinger skal de automatiserte målesystemene kontrolleres ved hjelp av parallellmålinger etter 

referansemetodene minst én gang i året, og den driftsansvarlige skal underrette den vedkommende myndigheten om 

resultatene av disse kontrollene. 

7.  Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer og målinger av prosessparametrer samt eventuelle alternativer som brukes 

som nevnt i nr. 5 og 6, skal være basert på metoder som gir pålitelige, representative og sammenlignbare resultater. Metoder 

som oppfyller harmoniserte EN-standarder, skal antas å oppfylle dette kravet. Under hver måling skal anlegget være i drift 

under stabile forhold og med en representativ jevn belastning. Perioder med driftsstart og driftsstans skal i den forbindelse 

unntas. 

DEL 2 

Vurdering av overholdelse 

1.  Ved periodiske målinger skal utslippsgrenseverdiene fastsatt i artikkel 6 anses som overholdt dersom resultatene av hver 

serie målinger eller av de andre framgangsmåtene som er definert og fastlagt i samsvar med reglene fastsatt av den 

vedkommende myndigheten, ikke overstiger de relevante utslippsgrenseverdiene.  



Nr. 83/266 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

2.  Ved kontinuerlige målinger skal overholdelse av utslippsgrenseverdiene nevnt i artikkel 6 vurderes som fastsatt i del 4 nr. 1 

i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU. 

De validerte gjennomsnittsverdiene fastsettes som angitt i del 3 nr. 9 og 10 i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU. 

3.  Ved beregningen av gjennomsnittlige utslippsverdier skal det ikke tas hensyn til verdiene som måles i tidsrommene nevnt i 

artikkel 6 nr. 11 og 12 samt i perioder med driftsstart og driftsstans. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1713 

av 9. oktober 2019 

om fastsettelse av formatet for de opplysningene medlemsstatene skal gi i forbindelse med  

rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 

[meddelt under nummer C(2019) 7133](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av utslipp av 

visse luftforurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg(1), særlig artikkel 11 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 11 nr. 2 i direktiv (EU) 2015/2193 skal medlemstatene innen 1. januar 2021 framlegge en rapport 

for Kommisjonen med et anslag over årlige utslipp av karbonmonoksid (CO) fra mellomstore forbrenningsanlegg. 

2) I samsvar med artikkel 11 nr. 3 første ledd i direktiv (EU) 2015/2193 bør Kommisjonen stille et elektronisk 

rapporteringsverktøy til rådighet for medlemsstatene. 

3) I samsvar med artikkel 11 nr. 3 annet ledd i direktiv (EU) 2015/2193 bør Kommisjonen fastsette de tekniske formatene 

for rapporteringen for å forenkle og effektivisere medlemsstatenes rapporteringsforpliktelser. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EF(2) som nevnt i artikkel 15 i direktiv (EU) 2015/2193. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I forbindelse med rapportering til Kommisjonen av et anslag over de samlede årlige utslippene av karbonmonoksid (CO) i 

samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv (EU) 2015/2193, skal medlemsstatene bruke spørreskjemaet angitt i vedlegget til denne 

beslutningen. 

Medlemsstatene skal bruke det elektroniske rapporteringsverktøyet som Kommisjonen har stilt til rådighet i samsvar med 

artikkel 11 nr. 3 første ledd i direktiv (EU) 2015/2193, for å rapportere opplysningene angitt i vedlegget til denne beslutningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 11.10.2019, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 313 av 28.11. 2015, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

2022/EØS/83/31 
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Artikkel 2 

Opplysningene angitt i vedlegget til denne beslutningen skal framlegges for rapporteringsåret 2019, med mindre noe annet 

framgår av vedlegget. 

Opplysningene angitt i vedlegget til denne beslutningen skal framlegges senest 1. januar 2021. 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

OPPLYSNINGER OM MELLOMSTORE FORBRENNINGSANLEGG SOM OMFATTES AV DIREKTIV (EU) 2015/2193 

Merk: Forpliktelsen til å framlegge de påkrevde opplysningene innen januar 2021 går forut for kravet om at eksisterende 

mellomstore forbrenningsanlegg skal ha tillatelse eller være registrerte. På bakgrunn av dette må medlemsstatene benytte de 

dataene de har tilgjengelig på det tidspunktet de utarbeider rapporten. I de tilfeller de ikke har tilgjengelige data, skal de 

utarbeide rapporten ved bruk av overslag gjort etter beste evne. Av disse grunnene skilles det mellom nye og eksisterende 

anlegg og mellom anlegg over og under 20 MWth. 

DEL 1 

Anleggskategorier 

Denne tabellen angir de anleggskategoriene som skal benyttes til å angi opplysningene som kreves i del 2 og 3(1). 

1.1. Nytt eller eksisterende I henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 6 og 7 i direktiv (EU) 2015/2193 

1.2. Kapasitetsklasser (nominell termisk 

effekt)(1) 

— minst 1 MWth og høyst 5 MWth 

— over 5 MWth og høyst 20 MWth 

— over 20 MWth 

1.3. Anleggstyper — andre enn motorer og gassturbiner 

— motorer 

— gassturbiner 

1.4. Brenseltyper — fast biomasse 

— andre faste brensler 

— gassolje 

— andre flytende brensler enn gassolje 

— naturgass 

— andre gassformige brensler enn naturgass 

— brenselblanding 

(1) For nye mellomstore forbrenningsanlegg kan samlet nominell termisk effekt benyttes. 

DEL 2 

Metadata 

2.1. Land Identifikasjon av landet som framlegger rapporten. 

2.2. Vedkommende myndighet Identifikasjon av vedkommende myndighet som er ansvarlig for rapporten 

(avdeling, adresse, telefonnummer og e-postadresse). 

2.3. Antall anlegg Antall anlegg i hver anleggskategori. 

2.4. Rapporteringsår Kalenderåret som rapporteringen gjelder(1). 

(1) Fortrinnsvis 2019. Dersom dette ikke er mulig, 2018. 

  

  

(1) Eksempel på kategori: Nye kjeler med en effekt på minst 5 MWth og høyst 20 MWth som benytter annet flytende brensel enn gassolje. 
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DEL 3 

Utslipp, energitilførsel og kapasitet 

3.1. CO-konsentrasjoner Anslått gjennomsnittskonsentrasjon av karbonmonoksid uttrykt i mg/Nm3 ved 

det referansenivået for oksygen som benyttes til å uttrykke utslipps-

grenseverdiene for det regulerte forurensende stoffet og tørr luft, for hver 

anleggskategori. 

3.2. CO-utslipp Anslåtte utslipp av karbonmonoksid uttrykt som samlet mengde i tonn per 

kalenderår som slippes ut fra anlegg, for hver anleggskategori. 

3.3. Energitilførsel Anleggenes anslåtte samlede brenselforbruk uttrykt i terajoule per år for hver 

anleggskategori. 

3.4. Samlet kapasitet Anslått samlet installert kapasitet uttrykt som summen av den nominelle 

termiske effekten for alle anlegg i hver anleggskategori. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1222 

av 24. august 2020 

om godkjenning av effektivt utvendig lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi  

for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor ved NEDC-vilkår i  

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/631(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 19. desember 2019 innga produsentene Toyota Motor Europe, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italy S.p.A., 

Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford-Werke GmbH, Jaguar Land Rover 

Ltd., Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe 

Ltd, Volkswagen AG og Volkswagen AG Nutzfahrzeuge en felles søknad («søknaden») i samsvar med artikkel 11 i 

forordning (EU) 2019/631 om godkjenning av effektivt utvendig lys med lysemitterende dioder («effektivt utvendig 

LED-lys») som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som 

kan kjøre på bensin, diesel eller visse alternative drivstoffer. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 427/2014(2) og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av 

innovative teknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(3) (versjonen fra juli 

2018)(4). I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 2019/631 inneholdt søknaden en verifikasjonsrapport fra et 

uavhengig, godkjent organ. 

3) Søknaden viser til CO2-utslippsreduksjoner som ikke kan påvises med målinger utført i samsvar med New European 

Driving Cycle («NEDC-prøving») som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 27.8.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforord-

ning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

(3) 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 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 

(4) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring 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 (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

2022/EØS/83/32 
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4) Bruk av lysemitterende dioder for å forbedre virkningsgraden til utvendige kjøretøylys er allerede godkjent for visse 

utvendige lys på personbiler ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU(6), (EU) 2015/206(7), (EU) 

2016/160(8) og (EU) 2016/587(9) (sammen omtalt som «tidligere godkjenningsbeslutninger») som en innovativ 

teknologi som kan redusere CO2-utslipp på en måte som ikke omfattes av de målingene som foretas som en del av 

NEDC-prøvingen. 

5) På bakgrunn av erfaringene som er gjort ved vurderingen av søknadene innenfor rammen av de tidligere 

godkjenningssøknadene samt rapportene og opplysningene som er gitt med søknaden, er det på tilfredsstillende og 

overbevisende måte påvist at effektivt utvendig LED-lys eller egnede kombinasjoner av slikt lys oppfyller 

kvalifikasjonskriteriene nevnt i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631 og i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 427/2014 og gir en CO2-utslippsreduksjon på minst 1 g CO2/km sammenlignet med et tilsvarende sett utvendige lys 

brukt som referanse. 

6) I tillegg til de utvendige kjøretøylysene for hvilke bruk av effektivt LED-lykter allerede er godkjent i de tidligere 

gjennomføringsbeslutningene, gjelder søknaden også bruk av effektivt utvendig LED-lys i lykter for kurvelys, statiske 

kurvelys, toppmarkeringslys og sidemarkeringslys. Ettersom disse lyktene ikke er slått på under målingene som utføres 

som del av NEDC-prøvingen, bør bruk av effektive utvendige LED-lys også for slike lykter gjøres til gjenstand for 

godkjenning. 

7) I søknaden er det angitt en metode for å fastsette CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av effektive utvendige LED-lys i en 

rekke lykter for kjøretøylys til bruk i lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som kan kjøre på bensin, diesel, 

flytende petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85. 

8) Ettersom E85 bare er tilgjengelig i begrenset omfang på unionsmarkedet som helhet, anses det ikke som berettiget å 

skille dette drivstoffet fra bensin med henblikk på prøvingsmetoden. 

9) Søkerne har framlagt studier til støtte for at bruksmønstrene for utvendige kjøretøylys for lette nyttekjøretøyer og for 

personbiler er tilstrekkelig like til at den samme metoden som er beskrevet i de tidligere godkjenningsbeslutningene, kan 

brukes også for lette nyttekjøretøyer. 

10) Når det gjelder lykter for kurvelys, statiske kurvelys, toppmarkeringslys og sidemarkeringslys som ikke er omfattet av 

tidligere godkjenningsbeslutninger, har søkerne foreslått å ta med spesifikke utnyttelsesgrader og verdier for 

effektforbruk i prøvingsmetoden. Ettersom utnyttelsesgradene og verdiene for effektforbruk som søkerne foreslår for de 

aktuelle lysene, resulterer i verdier som må anses som nøkterne, er det hensiktsmessig å ta disse utnyttelsesgradene og 

verdiene med i prøvingsmetoden. 

11) Prøvingsmetoden bør også kompletteres for å sikre at det er mulig å ta hensyn til adaptive frontlyssystemer (AFS) brukt 

i nærlys. 

12) Med disse tilleggene bør prøvingsmetoden anses som hensiktsmessig for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien i lette nyttekjøretøyer. 

13) Produsentene bør ha mulighet til å søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av de effektive utvendige LED-lysene, dersom vilkårene fastsatt i denne beslutningen er oppfylt. For 

dette formålet bør produsentene sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, 

godkjent organ som bekrefter at den innovative teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutningen, og at 

utslippsreduksjonen er bestemt i samsvar med prøvingsmetoden som er beskrevet i vedlegget til denne beslutningen.  

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU av 10. mars 2014 om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med 

lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 70 av 11.3.2014, s. 30). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/206 av 9. februar 2015 om godkjenning av Daimler AGs effektive utvendige lys med 

bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 33 av 10.2.2015, s. 52). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2013/160 av 5. februar 2016 om godkjenning av Toyota Motor Europes effektive 

utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 31 av 6.2.2016, s. 70). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers 

effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, s. 17). 
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14) For å fremme en større utbredelse av den innovative teknologien i nye kjøretøyer bør produsentene også ha mulighet til, 

i én og samme søknad, å søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner som følge av bruk av flere effektive 

utvendige LED-lys. Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en ordning som 

oppmuntrer til utbredelse av bare de effektive utvendige LED-lysene som har den høyeste virkningsgraden. 

15) Det er typegodkjenningsmyndighetens ansvar å grundig verifisere at vilkårene fastsatt i denne beslutningen for 

sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av en innovativ teknologi, er oppfylt. Dersom 

sertifisering innvilges, bør den ansvarlige typegodkjenningsmyndigheten sikre at alle opplysninger som er tatt i 

betraktning for sertifiseringen, registreres i en prøvingsrapport og oppbevares sammen med verifiseringsrapporten, og at 

denne informasjonen stilles til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

16) Med henblikk på å bestemme den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegod-

kjenningsdokumentene i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(10), må 

den innovative teknologien tildeles en individuell kode. 

17) Fra 2021 skal produsentenes overholdelse av sine mål for spesifikke CO2-utslipp fastslås på grunnlag av de CO2-

utslippene som bestemmes i samsvar med den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (Worldwide 

Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP) angitt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(11). Den CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien som sertifiseres med henvisning til denne 

beslutningen, kan derfor tas i betraktning ved beregning av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp bare 

for kalenderåret 2020. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Innovativ teknologi 

Bruken av effektive lysemitterende dioder i kjøretøyers utvendige lys godkjennes som en innovativ teknologi som definert i 

artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, til bruk i lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som kan kjøre på bensin, diesel, 

flytende petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85, eller en kombinasjon av slike drivstoffer, dersom 

teknologien brukes i ett eller flere av følgende lykter for utvendig kjøretøylys: 

a) Lykt for nærlys (inkludert adaptivt frontlyssystem). 

b) Lykt for fjernlys. 

c) Lykt for markeringslys foran. 

d) Lykt for tåkelys foran. 

e) Lykt for tåkelys bak. 

f) Retningslys foran. 

g) Retningslys bak. 

h) Kjennemerkebelysning. 

i) Lykt for ryggelys. 

j) Lykt for kurvelys. 

k) Statisk kurvelys. 

l) Lykt for toppmarkeringslys. 

m) Lykt for sidemarkeringslys. 

  

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(11) Kommisjonsforordning (EF) 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, kommi-

sjonsforordning (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). 
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Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan med henvisning til denne beslutningen søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke ett eller flere effektive utvendige LED-lys. 

2. Produsenten skal sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent organ der 

det bekreftes at vilkårene fastsatt i artikkel 1 er oppfylt. 

3. Dersom utslippsreduksjonen er sertifisert i samsvar med artikkel 3, skal produsenten sikre at den sertifiserte CO2-

utslippsreduksjonen og miljøinnovasjonskoden nevnt i artikkel 4 nr. 1 registreres i samsvarssertifikatet til de aktuelle 

kjøretøyene. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at CO2-utslippsreduksjonene som oppnås ved å bruke den innovative 

teknologien, er bestemt ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Når en produsent med hensyn til én og samme kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås med mer enn ett effektivt utvendig LED-lys som omhandlet i artikkel 1, skal typegodkjenningsmyndigheten fastsette 

hvilket av de prøvde effektive utvendige LED-lyssystemene som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen, og registrere den 

laveste verdien i de relevante typegodkjenningsdokumentene. Denne verdien skal brukes ved anvendelsen av nr. 4. 

3. Dersom den innovative teknologien er installert i et kjøretøy som bruker to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff, skal 

godkjenningsmyndigheten registrere CO2-utslippsreduksjonen som følger: 

a) For todrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og gassformige drivstoffer, CO2-utslippsreduksjonen for LPG eller CNG. 

b) For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og E85, CO2-utslippsreduksjonsverdien for bensin. 

4. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er bestemt i samsvar med 

nr. 1 og 2, og miljøinnovasjonskoden som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen. 

5. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere alle opplysninger som er tatt i betraktning for sertifiseringen, i en 

prøvingsrapport og oppbevare den sammen med verifiseringsrapporten som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og skal stille denne 

informasjonen til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

6. Typegodkjenningsmyndigheten skal bare sertifisere CO2-utslippsreduksjoner dersom den finner at den innovative 

teknologien er i samsvar med vilkårene i artikkel 1, og dersom CO2-utslippsreduksjonen som oppnås, er 1 g CO2/km eller mer, 

som spesifisert i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

1. Den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutningen, tildeles miljøinnovasjonskode 34. 

2. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er registrert med henvisning til denne miljøinnovasjonskoden, kan bare tas i 

betraktning ved beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke utslipp for kalenderåret 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 24. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjoner i henhold til NEDC for effektivt utvendig LED-lys til bruk i visse lette 

nyttekjøretøyer 

1. INNLEDNING 

I dette vedlegget beskrives metoden for å bestemme reduksjonen i utslipp av karbondioksid (CO2) ved bruk av 

effektive utvendige kjøretøylys ved bruk av ett av eller en egnet kombinasjon av LED-lysene som er oppført i artikkel 

1, til bruk i lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor i gruppe N1. 

2. PRØVINGSFORHOLD 

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene i UN/ECE-reglement nr. 4(1), 6(2), 7(3), 19(4), 23(5), 38(6), 48(7), 91(8), 

100(9), 112(10), 119(11) og 123(12)(1). Effektforbruket skal bestemmes i samsvar med punkt 6.1.4 i UN/ECE-reglement 

nr. 112 og punkt 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg 10 til nevnte reglement. 

For AFS-nærlys som faller inn under minst to av klassene C, E, V eller W, som definert i UN/ECE-reglement nr. 123 

(se tabell 1), skal effektmålingene utføres ved LED-intensiteten for hver klasse (Pk), der k tilsvarer hver klasse angitt i 

tabell 1 som definert i UN/ECE-reglement nr. 123. 

Dersom det avtales med den tekniske instansen at klasse C er den representative/gjennomsnittlige LED-intensiteten for 

kjøretøyanvendelsen, skal effektmålingen utføres på samme måte som for ethvert annet utvendig LED-lys som inngår i 

kombinasjonen. 

Tabell 1 

Klasser av AFS-nærlys 

Klasse 
Se punkt 1.3 og fotnote 2 i UN/ECE-

reglement nr. 123 

% LED-

intensitet 
Aktiveringsmodus(*) 

C Basisnærlys (landevei) 100 50 km/t < hastighet < 100 km/t 

Eller når ingen modus er aktivert for en annen 

nærlysklasse (V, W, E) 

V Bykjøring 85 Hastighet < 50 km/t 

E Motorveikjøring 110 Hastighet > 100 km/t 

W Ugunstige kjøreforhold 90 Vindusvisker aktiv > 2 minutter 

(*) Aktiveringshastigheter skal kontrolleres for hver kjøretøyanvendelse i samsvar med UN/ECE-regelverk nr. 48 seksjon 6 kapittel 

6.22 punkt 6.22.7.4.1 (klasse C), 6.22.7.4.2 (klasse V), 6.22.7.4.3 (klasse E) og 6.22.7.4.4 (klasse W). 

2.1. Prøvingsutstyr 

Følgende prøvingsutstyr skal brukes: 

— En strømforsyningsenhet (dvs. variabel spenningsforsyning). 

— To digitale multimetre, ett til måling av likestrøm og ett til måling av likespenning. 

Figur 1 viser en mulig prøvingsoppstilling der likespenningsmåleren er integrert i strømforsyningsenheten.  

  

(1) (1) EUT L 4 av 7.1.2012, s. 17, (2) EUT L 213 av 18.7.2014, s. 1, (3) EUT L 285 av 30.9.2014, s. 1, (4) EUT L 250 av 22.8.2014, s. 1, 

(5) EUT L 237 av 8.8.2014, s. 1, (6) EUT L 148 av 12.6.2010, s. 55, (7) EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46, (8) EUT L 164 av 30.6.2010, s. 69, 

(9) EUT L 302 av 28.11.2018, s. 114, (10) EUT L 250 av 22.8.2014, s. 67, (11) EUT L 89 av 25.3.2014, s. 101, (12) EUT L 222 av  

24.8.2010, s. 1. 
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Figur 1 

Illustrasjon av prøvingsoppstilling 

 

2.2. Bestemmelse av reduksjon i effektforbruk 

2.2.1. Måling av effektforbruk 

For hvert effektivt utvendig LED-lys i kombinasjonen skal strømmen måles ved en spenning på 13,2 V. LED-moduler 

som styres av elektronisk forkoplingsutstyr for lyskilder, skal måles som angitt av søkeren. 

Produsenten kan be om at det foretas ytterligere målinger av strømmen ved andre spenninger, når det på grunnlag av 

kontrollert dokumentasjon kan påvises at dette er nødvendig. 

I alle tilfeller skal målingene (n) foretas minst fem ganger etter hverandre for hver spenning. Verdiene for anvendt 

spenning og målt strøm skal registreres med fire desimaler. 

Effektforbruket skal bestemmes ved å multiplisere spenningen med den målte strømmen. Gjennomsnittet av 

effektforbruket for hvert effektivt utvendig LED-lys ( ) [W] skal beregnes som beskrevet i formel 1 med fire 

desimaler som tas med i beregningene. Når en trinnmotor eller elektronisk styreenhet brukes til forsyning av elektrisitet 

til LED-lampene, skal denne komponentens elektriske belastning ikke tas med i målingen. 

Formel 1 

 

der 

 er testet spenning for hvert LED-kjøretøylys i 

 er målt strøm for hvert LED-kjøretøylys i 

n er antall målinger av prøven 

j viser til en individuell måling av effektforbruket 

For AFS-nærlys skal effektforbruket ( ) [W] beregnes som gjennomsnittet av LED-effektforbruket for hver klasse 

k, vektet etter NEDC-tidsandelen per hastighetsområde, i henhold til formel 2. 

Formel 2 

 
 

LED-

lampe 

Strømovervå

kingsenhet 

Variabel spenningsforsyning 
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der 

 er effektforbruket ved LED-intensiteten for hver klasse k beregnet som gjennomsnittet av n 

etterfølgende målinger. 

K er antall klasser forbundet med AFS-nærlys. 

NEDC_share er NEDC-tidsandelen per hastighetsområde i hver klasse, som angitt i tabell 2. 

Tabell 2 

NEDC-tidsandel per hastighetsområde 

Hastighetsområde NEDC_share 

< 50 km/t 0,6805 

50–100 km/t 0,2881 

> 100 km/t 0,0314 

Når AFS-nærlyset ikke faller innenfor alle fire klasser angitt i tabell 1, skal NEDC_share for klassene som mangler, 

regnes inn i klasse C. 

2.2.2. Beregning av reduksjon i effektforbruk 

Reduksjonen i effektforbruk for hvert effektivt utvendig LED-lys (ΔPi) [W] skal beregnes i samsvar med formel 3. 

Formel 3 

 

der 

 er effektforbruket for kjøretøylyset som brukes som referanse i [W] 

 er gjennomsnittlig effektforbruk for det miljøinnovative kjøretøylyset i [W]. 

Effektforbruket for de forskjellige kjøretøylysene som benyttes som referanse, er definert i tabell 3. 

Tabell 3 

Effektforbruk for forskjellige referansekjøretøylys 

Lykt for kjøretøylys Effektforbruk PB [W] 

Lykt for nærlys 137 

Lykt for fjernlys 150 

Lykt for markeringslys foran 12 

Kjennemerkebelysning 12 

Lykt for tåkelys foran 124 

Lykt for tåkelys bak 26 

Retningslys foran 13 

Retningslys bak 13 

Lykt for ryggelys 52 

Lykt for kurvelys 44 
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Lykt for kjøretøylys Effektforbruk PB [W] 

Statisk kurvelys 44 

Lykt for toppmarkeringslys (kjøretøybredde > 2,1 m) 12 

Lykt for sidemarkeringslys (kjøretøylengde > 6 m) 24 

3. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen skal beregnes i samsvar med formel 4. 

Formel 4 

 

der 

v er gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC, som er 33,58 km/t 

ηA er vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, som er 0,67 

UFi er utnyttelsesgrad for kjøretøylyset i, som definert i tabell 4 

VPe er faktisk effektforbruk for hvert godkjent drivstoff, som definert i tabell 5 

CF er drivstoffomregningsfaktoren som definert i tabell 6. 

Tabell 4 

Utnyttelsesgrad for forskjellige kjøretøylys 

Lykt for kjøretøylys Utnyttelsesgrad (UF) 

Lykt for nærlys 0,33 

Lykt for fjernlys 0,03 

Lykt for markeringslys foran 0,36 

Kjennemerkebelysning 0,36 

Lykt for tåkelys foran 0,01 

Lykt for tåkelys bak 0,01 

Retningslys foran 0,15 

Retningslys bak 0,15 

Lykt for ryggelys 0,01 

Lykt for kurvelys 0, 025 

Statisk kurvelys 0, 039 

Lykt for toppmarkeringslys (kjøretøybredde > 2,1 m) 0,36 

Lykt for sidemarkeringslys (kjøretøylengde > 6 m) 0,36 
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Tabell 5 

Faktisk effektforbruk 

Type motor Faktisk effektforbruk VPe [l/kWh] 

Bensin/E85 0, 264 

Bensin/E85 turbo 0, 280 

Diesel 0, 220 

LPG 0, 342 

LPG turbo 0, 363 

 Faktisk effektforbruk VPe [m3/kWh] 

CNG (G20) 0, 259 

CNG (G20) turbo 0, 275 

Tabell 6 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype Omregningsfaktor (CF) [g CO2/l] 

Bensin/E85 2 330 

Diesel 2 640 

LPG 1 629 

 Omregningsfaktor (CF) [g CO2/m3] 

CNG (G20) 1 795 

4. BEREGNING AV USIKKERHETEN VED CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN 

4.1. Generell metode 

Usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen ( ) [W] skal beregnes i samsvar med formel 5. 

Formel 5 

 

der 

m er antallet utvendige LED-lys i kombinasjonen som testes. 

 er den statistiske marginen for effektforbruket for hvert i-ende LED-lys montert på det miljøin-

novative kjøretøyet, som beregnes i henhold til formel 6. 

Formel 6 

 

For AFS-nærlys skal den statistiske marginen for effektforbruket ( ) [W] i stedet beregnes i samsvar med formel 7 

og 8. 
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Formel 7 

 

Formel 8 

 

der 

n er antallet målinger av effektforbruket, som skal være minst 5, som angitt i avsnitt 2.2.1 

i svarer til hvert kjøretøylys 

j viser til en individuell måling av effektforbruket 

 er gjennomsnittet av de n verdiene av Pk 

K er antall klasser forbundet med AFS-nærlys. 

5. AVRUNDING 

CO2-utslippsreduksjonen ( ) og usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen ( ) skal avrundes til to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen, skal enten brukes uten avrunding eller avrundes til 

det minste antallet desimaler som gjør at den maksimale totalvirkningen (det vil si den samlede virkningen av alle 

avrundede verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 [g CO2/km]. 

6. KONTROLL MOT MINIMUMSTERSKELEN FOR CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

Typegodkjenningsmyndigheten skal for hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med de effektive utvendige 

LED-lysene sikre at minimumsterskelen angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 427/2014 er overholdt. 

Når typegodkjenningsmyndigheten kontrollerer om minimumsterskelen er overholdt, skal den i samsvar med formel 9 

ta hensyn til CO2-utslippsreduksjonen bestemt i nr. 3 og usikkerheten bestemt i nr. 4. 

Formel 9 

 

der 

MT er minimumsterskelen på 1 g CO2/km 

 er CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] som definert i nr. 3 

 er usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen beregnet i samsvar med nr. 4 [g CO2/km]. 

7. SERTIFISERING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sertifisere CO2-utslippsreduksjonen i samsvar med nr. 3 på bakgrunn av målinger 

av LED-lyssystemet og halogenlyktene som er brukt som referanse, foretatt ved hjelp av prøvingsmetoden angitt i dette 

vedlegget. Dersom den samlede CO2-utslippsreduksjonen ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014, får artikkel 11 nr. 2 andre ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1232 

av 27. august 2020 

om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 12-volts motorgeneratorer til bruk i 

personbiler og lette nyttekjøretøyer, herunder visse hybridelektriske kjøretøyer og kjøretøyer som kan 

drives med alternative drivstoffer, som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/631(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 27. november 2019 innga produsentene Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-

Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., 

Opel Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, 

Volkswagen AG og Volkswagen AG Nutzfahrzeuge og leverandørene SEG Automotive Germany GmbH og Valeo 

Electrification Systems en felles anmodning («anmodningen») i samsvar med artikkel 12a i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011(2), om å endre Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/785(3) for å 

utvide dens gyldighet til å omfatte vilkårene som angis i den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette 

kjøretøyer (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP) som beskrevet i kommisjonsforordning 

(EU) 2017/1151(4), slik at bruk av den innovative teknologien i visse hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading 

(NOVC-HEV) samt i visse NOVC-HEV-kjøretøyer og personbiler med forbrenningsmotor som kan kjøre på visse 

alternative drivstoffer, kan inngå i forordningens virkeområde. 

2) Den 27. november 2019 innga produsentene Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Hyundai Motor Europe Technical Center 

GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Opel Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA 

Automobiles SA, Renault, Volkswagen AG og Volkswagen AG Nutzfahrzeuge og leverandørene SEG Automotive 

Germany GmbH, Mitsubishi Electric Corporation og Valeo Electrification Systems en felles søknad («søknaden») i 

samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631 om godkjenning som en innovativ teknologi av den effektive 

generatorfunksjonen til en 12-volts motorgenerator til bruk i lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som kan kjøre 

på bensin, diesel eller visse alternative drivstoffer samt i visse NOVC-HEV-kjøretøyer i gruppe N1 som kan kjøre på 

disse drivstoffene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 28.8.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 av 5. mai 2017 om godkjenning av effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i 

personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 118 av 6.5.2017, s. 20). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) 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, 

kommisjonsforordning (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). 

2022/EØS/83/33 
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3) Anmodningen og søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 427/2014(5) samt de tekniske 

retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(6) (versjonen fra juli 2018)(7). 

4) Tatt i betraktning at anmodningen og søknaden viser til den samme innovative teknologien, og at samme vilkår gjelder 

for bruk av teknologien i de aktuelle kjøretøygruppene, bør både anmodningen og søknaden behandles i én og samme 

beslutning. 

5) En 12-volts motorgenerator kan fungere enten som en elektrisk motor som omsetter elektrisk energi til mekanisk energi, 

eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, det vil si tilsvarende en alminnelig 

vekselstrømsgenerator. Teknologien som omfattes av anmodningen og av søknaden, gjelder en effektiv generator-

funksjon i 12-volts motorgeneratorer. 

6) Den effektive generatorfunksjonen til en 12-volts motorgenerator er allerede godkjent ved gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2017/785 og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/728(8) som en innovativ teknologi til bruk i 

personbiler og lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor samt i visse NOVC-HEV-kjøretøyer i de samme 

kjøretøygruppene. Den innovative teknologien er også godkjent til bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer som kan 

kjøre på visse alternative drivstoffer. I henhold til de nevnte gjennomføringsbeslutningene kan den innovative 

teknologien redusere CO2-utslipp på en måte som bare delvis dekkes av de målingene som utføres som et ledd i 

utslippsprøvingen i henhold til NEDC. 

7) Anmodningen og søknaden viser imidlertid til WLTP, og det påvises at også målingene som foretas som del av 

utslippsprøvingen i henhold til WLTP, bare delvis dekker den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med teknologien 

brukt i effektive 12-volts motorgeneratorer. 

8) På grunnlag av erfaringene fra vurderingen av søknadene som er godkjent ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 

og (EU) 2020/728, og tatt i betraktning opplysningene som gis i den foreliggende anmodningen og søknaden, er det på 

tilfredsstillende og overbevisende måte påvist at den effektive generatorfunksjonen til en 12-volts motorgenerator 

oppfyller kriteriene nevnt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) 2019/631 og kriteriene for godkjenning angitt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014. 

9) Anmodningen og søknaden gjelder bruk av den effektive generatorfunksjonen til en 12-volts motorgenerator i 

henholdsvis personbiler og lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som kan kjøre på bensin, diesel, flytende 

petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85, eller i NOVC-HEV-kjøretøyer i gruppe M1 eller N1 som 

kan kjøres på de nevnte drivstoffene og for hvilke det kan brukes ukorrigerte målte verdier for drivstofforbruk og CO2-

utslipp, i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning EU) 2017/1151. 

10) Både anmodningen og søknaden viser til metoden for å bestemme CO2-utslippsreduksjonene ved bruk av 12-volts 

effektive motorgeneratorer som er angitt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785, med unntak av 

forslagene om å endre gjennomsnittshastigheten fra den som brukes ved NEDC (33,58 km/t) til den som brukes ved 

WLTP (46,6 km/t), og å innføre en innkjøringsprosedyre. 

11) Ettersom det bør tas hensyn til vilkårene i WLTP, bør gjennomsnittshastigheten fastsettes til 46,6 km/t.  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

(6) 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 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 

(7) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/728 av 29. mai 2020 om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som 

benyttes i 12-volts motorgeneratorer til bruk i visse personbiler og lette nyttekjøretøyer, som innovativ teknologi i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 (EUT L 170 av 2.6.2020, s. 21). 
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12) Når det gjelder tilføyelsen av en innkjøringsprosedyre til prøvingsmetoden for motorgeneratoren, gis det ikke en 

tilstrekkelig nøyaktig beskrivelse verken i anmodningen eller i søknaden av hvordan slik innkjøringsprosedyre skal 

foretas, eller hvordan det skal tas hensyn til virkningen av innkjøringen. Dessuten inngår det allerede i prøvingsmetoden 

som er angitt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785, at det om nødvendig kan tas hensyn til slike virkninger, 

ettersom det er et krav at virkningsgraden for motorgeneratorens generatorfunksjon skal måles minst fem ganger. 

Ettersom virkningsgraden for motorgeneratorens generatorfunksjon bestemmes på grunnlag av gjennomsnittet av 

måleresultatene, kan det derfor tas tilstrekkelig hensyn til eventuelle innkjøringsvirkninger, enten de er positive eller 

negative, ved den endelige bestemmelsen av virkningsgrad, om nødvendig ved å øke antallet målinger. På bakgrunn av 

dette er det ikke hensiktsmessig å supplere prøvingsmetoden med en ytterligere spesifikk innkjøringsprosedyre som 

foreslås i anmodningen og søknaden. 

13) For å ta hensyn til bruken av alternative drivstoffer foreslås det i anmodningen og søknaden å inkludere i 

prøvingsmetoden for disse drivstoffene ytterligere faktorer for faktisk effektforbruk, omregningsfaktorer for drivstoffor-

bruk samt ytterligere koeffisienter for den ekstra massen. 

14) Når det gjelder de foreslåtte faktorene for faktisk effektforbruk og omregningsfaktorene for drivstofforbruk, bør disse 

inkluderes i prøvingsmetoden, idet det tas hensyn til at de er hentet fra de tekniske retningslinjene. Når det gjelder de 

foreslåtte koeffisientene for ekstra masse, ble det ikke framlagt noen klar begrunnelse for bruken av de foreslåtte 

verdiene, og i mangel av en slik begrunnelse bør koeffisientene for ekstra masse fastsettes ved bruk av referanseverdiene 

som allerede inngår i de tekniske retningslinjene. 

15) Ettersom E85 bare er tilgjengelig i begrenset omfang på unionsmarkedet som helhet, er det ikke hensiktsmessig å skille 

dette drivstoffet fra bensin med henblikk på prøvingsmetoden. Dette innebærer at verdiene for faktisk effektforbruk, 

omregningsfaktor for drivstofforbruk og koeffisientene for ekstra masse som skal brukes for E85, skal være de samme 

som for bensin. 

16) Både i anmodningen og i søknaden foreslås det nye laveste virkningsgrader for generatorfunksjonen til 12-volts 

motorgeneratoren. Det anses imidlertid som hensiktsmessig å beholde de laveste virkningsgradene som er fastsatt i 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/728, tatt i betraktning at det ikke er framlagt bevis til støtte for at 

motorgeneratorer med lavere virkningsgrad vil oppfylle kravet om markedsdekning fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014. 

17) Produsentene bør ha mulighet til å søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien, dersom vilkårene fastsatt i denne beslutningen er oppfylt. For dette 

formålet bør produsentene sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent 

organ der det bekreftes at den innovative teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutningen, og at 

utslippsreduksjonen er bestemt i samsvar med prøvingsmetoden beskrevet i denne beslutningen. 

18) For å fremme en større utbredelse av den innovative teknologien i nye kjøretøyer bør produsentene også ha mulighet til 

å inngi én søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner ved den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 

flere typer 12-volts motorgeneratorer. Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid anvendes en ordning som 

oppmuntrer til utbredelse av bare de typene motorgeneratorer som har høyest virkningsgrad. 

19) Det er typegodkjenningsmyndighetens ansvar å grundig verifisere at vilkårene fastsatt i denne beslutningen for 

sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av en innovativ teknologi, er oppfylt. Dersom 

sertifisering utstedes, bør den ansvarlige typegodkjenningsmyndigheten sikre at alle opplysninger som er tatt i 

betraktning for sertifiseringen, registreres i en prøvingsrapport og oppbevares sammen med verifiseringsrapporten, og at 

denne informasjonen stilles til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

20) Med henblikk på å bestemme den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegod-

kjenningsdokumentene i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(9), må 

den innovative teknologien tildeles en individuell kode.  

  

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Innovativ teknologi 

Den effektive generatorfunksjonen i en 12-volts motorgenerator godkjennes som en innovativ teknologi som definert i artikkel 

11 i forordning (EU) 2019/631, idet det tas hensyn til at den bare delvis omfattes av standardprøvingsprosedyren angitt i 

forordning (EU) nr. 2017/1151, og forutsatt at teknologien oppfyller følgende vilkår: 

a) Den er montert i personbiler og lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som kan kjøre på bensin, diesel, flytende 

petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85, samt i visse hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading 

(NOVC-HEV-kjøretøyer) i gruppe M1 eller N1 som er i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 og som kan kjøre på de nevnte drivstoffene. 

b) Generatorfunksjonens virkningsgrad, fastsatt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegget, er minst 

i) 73,8 % for bensin- eller E85-drevne kjøretøyer uten turbolader, 

ii) 73,4 % for bensin- eller E85-drevne kjøretøyer med turbolader, 

iii) 74,2 % for dieseldrevne kjøretøyer, 

iv) 74,6 % for LPG-drevne kjøretøyer uten turbolader, 

v) 74,1 % for LPG-drevne kjøretøyer med turbolader, 

vi) 76,3 % for CNG-drevne kjøretøyer uten turbolader, 

vii) 75,7 % for CNG-drevne kjøretøyer med turbolader. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan med henvisning til denne beslutningen søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke teknologien som er godkjent i samsvar med artikkel 1 («den innovative 

teknologien»), i en eller flere 12-volts motorgeneratorer. 

2. Produsenten skal sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent organ der 

det bekreftes at vilkårene fastsatt i artikkel 1 er oppfylt. 

3. Dersom utslippsreduksjoner er sertifisert i samsvar med artikkel 3, skal produsenten sikre at den sertifiserte CO2-

utslippsreduksjonen og miljøinnovasjonskoden nevnt i artikkel 4 nr. 1 registreres i samsvarssertifikatet til de aktuelle 

kjøretøyene. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke den innovative 

teknologien, er bestemt ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Dersom en produsent søker om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av den innovative teknologien i flere enn 

én type 12-volts motorgenerator for én kjøretøyversjon, skal typegodkjenningsmyndigheten fastslå hvilken type av de 12-volts 

motorgeneratorene som er prøvd som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen. Denne verdien skal brukes ved anvendelsen av 

nr. 4. 

3. Dersom den innovative teknologien er installert i et kjøretøy som bruker to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff, skal 

godkjenningsmyndigheten registrere CO2-utslippsreduksjonen som følger: 

a) For todrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og gassformige drivstoffer, CO2-utslippsreduksjonen for LPG eller CNG. 

b) For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og E85, CO2-utslippsreduksjonsverdien for bensin. 
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4. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er bestemt i samsvar med 

nr. 1 og 2, og miljøinnovasjonskoden som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen. 

5. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere alle opplysninger som er tatt i betraktning for sertifiseringen, i en 

prøvingsrapport og oppbevare den sammen med verifiseringsrapporten som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og skal stille denne 

informasjonen til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

6. Typegodkjenningsmyndigheten skal bare sertifisere CO2-utslippsreduksjoner dersom den finner at den innovative 

teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 1, og dersom CO2-utslippsreduksjonen bestemt i samsvar med nr. 3.5 i 

vedlegget er på 0,5 g CO2/km eller mer, som spesifisert i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 for personbiler, og i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 for lette 

nyttekjøretøyer. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

1. Den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutningen, tildeles miljøinnovasjonskode 33. 

2. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er registrert med henvisning til denne miljøinnovasjonskoden, kan tas i 

betraktning ved beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke utslipp fra og med kalenderåret 2021. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 27. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med teknologien som benyttes i en 12-volts effektiv 

motorgenerator for personbiler og lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor og visse hybridelektriske 

personbiler og lette nyttekjøretøyer 

1. INNLEDNING 

I dette vedlegget angis metoden for å bestemme reduksjonen i utslipp av CO2 (karbondioksid) ved bruk av den effektive 

generatorfunksjonen i en 12-volts motorgenerator («12 V motorgenerator») i et kjøretøy i gruppe M1- eller N1 som angitt i 

artikkel 1. 

2. BESTEMMELSE AV VIRKNINGSGRAD FOR 12 V MOTORGENERATOREN 

Virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med følgende presiseringer: 

Produsenten skal dokumentere overfor typegodkjenningsmyndigheten at frekvensområdene til 12 V motorgeneratoren er 

de samme som eller svarer til dem som er angitt i tabell 1. 

Virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren skal bestemmes på grunnlag av målinger ved hvert av driftspunktene angitt i 

tabell 1. 

Strømstyrken til 12 V motorgeneratoren ved hvert driftspunkt skal være halvparten av merkestrømmen. Ved hvert 

driftspunkt skal 12 V motorgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant under målingen, med spenningen på 

14,3 V. 

Tabell 1 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Omdreiningshastighet 

ni [min-1] 

Frekvens for driftspunkter 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

Virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren ved hvert driftspunkt i ( ) [%] skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

 

der, for hvert driftspunkt i, 

Ui er spenningen [V] 

Ii er strømstyrken [A] 

Μi er dreiemomentet [Nm] 

ni er omdreiningshastigheten [min-1]. 

For hvert driftspunkt skal målingene utføres minst fem ganger etter hverandre, og virkningsgraden skal beregnes for hver 

av disse målingene ( ), der j er indeksen som viser til ett sett av målinger. 

For hvert driftspunkt skal gjennomsnittet av disse virkningsgradene ( ) beregnes. 

Virkningsgraden for 12 V motorgeneratoren (ηMG) [%] skal beregnes i samsvar med formel 2.  
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Formel 2 

 

der 

 er gjennomsnittlig virkningsgrad for 12 V motorgeneratoren ved driftspunkt i [%] 

hi er frekvensen for driftspunkt i som angitt i tabell 1. 

3. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON OG USIKKERHETEN VED DENNE 

3.1. Reduksjon i mekanisk effekt 

Differansen (ΔPm) [W] mellom reduksjonen i mekanisk effekt ved bruk av 12 V motorgeneratoren under virkelige forhold 

(ΔPmRW) og reduksjonen i mekanisk effekt ved bruk av 12 V motorgeneratoren under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) 

skal beregnes i samsvar med formel 3. 

Formel 3 

 

der 

ΔPmRW skal beregnes i samsvar med formel 4, og ΔPmTA skal beregnes i samsvar med formel 5. 

Formel 4 

 

Formel 5 

 

der 

ηMG er virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren som bestemt i nr. 2 [%] 

PRW er effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750 W 

PTA er effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350 W 

ηB er referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

3.2. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen for 12 V motorgeneratoren ( ) [g CO2/km] skal beregnes i samsvar med formel 6. 

Formel 6 
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der 

ΔPm er differansen mellom reduksjonen i mekanisk effekt under virkelige forhold og reduksjonen i mekanisk effekt 

under typegodkjenningsforhold, som bestemt i nr. 3.1 

v er gjennomsnittlig kjørehastighet for WLTP, som er 46,6 km/t 

VPe er det faktiske effektforbruket som angitt i tabell 2 [l/kWh] 

CF er omregningsfaktoren som angitt i tabell 3 [g CO2/l] 

Tabell 2 

Type motor Faktisk effektforbruk (VPe) [l/kWh] 

Bensin- eller E85-drevet uten turbolader 0, 264 

Bensin- eller E85-drevet med turbolader 0, 280 

Dieseldrevet 0, 220 

LPG-drevet 0, 342 

LPG-drevet med turbolader 0, 363 

 Faktisk effektforbruk (VPe) [m3/kWh] 

CNG (G20) uten turbolader 0, 259 

CNG (G20) med turbolader 0, 275 

Tabell 3 

Drivstofftype Omregningsfaktor (CF) [g CO2/l] 

Bensin/E85 2 330 

Diesel 2 640 

LPG 1 629 

 Omregningsfaktor (CF) [g CO2/m3] 

CNG (G20) 1 795 

3.3. Beregning av usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen 

Usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen beregnet i samsvar med nr. 3.2 skal kvantifiseres som beskrevet i det 

følgende: 

Først skal standardavviket for virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren ved hvert driftspunkt ( ) [%] beregnes i 

samsvar med formel 7. 

Formel 7 
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der 

m er antallet målinger j foretatt for å fastslå 12 V motorgeneratorens virkningsgrad ved hvert driftspunkt i som 

angitt i nr. 2 

 er virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren beregnet for en individuell måling j ved driftspunkt i som 

angitt i nr. 2 [%] 

 er den gjennomsnittlige virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren beregnet for et driftspunkt i som 

bestemt i nr. 2 [%] 

Deretter skal standardavviket for virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren ( ) [%] beregnes i samsvar med formel 8. 

Formel 8 

 

der 

 er som bestemt i samsvar med formel 7 [%] 

hi er frekvensen for driftspunkt i som angitt i tabell 1. 

Til slutt skal usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen ( ) [g CO2/km] som oppnås med 12 V motorgeneratoren, 

beregnes i samsvar med formel 9, og skal ikke overstige 30 % av CO2-reduksjonen. 

Formel 9 

 

der 

PRW er effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750 W 

PTA er effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350 W 

ηMG er virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren som bestemt i nr. 2 [%] 

VPe er det faktiske effektforbruket som angitt i tabell 2 [l/kWh] 

CF er drivstoffomregningsfaktoren som angitt i tabell 3 [g CO2/l] 

v er gjennomsnittlig kjørehastighet for WLTP, som er 46,6 km/t 

 er standardavviket for virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren [%] som bestemt i samsvar med formel  

8 [%] 

ηMG er virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren som bestemt i nr. 2 [%] 

3.4. Avrunding 

CO2-utslippsreduksjonen ( ) beregnet i samsvar med nr. 3.2 og usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen ( ) 

beregnet i samsvar med nr. 3.3 skal avrundes til maksimalt to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen, kan brukes uten avrunding eller må avrundes til det 

minste antallet desimaler som gjør at den maksimale totalvirkningen (dvs. den samlede virkningen av alle avrundede 

verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 g CO2/km. 
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3.5. Kontroll mot minimumsterskelen for CO2-utslippsreduksjon 

Typegodkjenningsmyndigheten skal for hver kjøretøyversjon utstyrt med 12 V motorgeneratoren sikre at minimums-

terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014 er 

overholdt. 

Når typegodkjenningsmyndigheten verifiserer at minimumsterskelen er overholdt, skal den, i samsvar med formel 10, ta 

hensyn til CO2-utslippsreduksjonen bestemt i nr. 3.2, usikkerheten bestemt i nr. 3.3 og, dersom det er relevant, en CO2-

korreksjon ved positiv massedifferanse (Δm) mellom 12 V motorgeneratoren og referansegeneratoren. 

I forbindelse med korreksjonen for positiv masse skal referansegeneratorens masse fastsettes til 7 kg. 

Produsenten skal gi typegodkjenningsmyndigheten informasjon om massen av 12 V motorgeneratoren som sertifisert av 

leverandøren. 

Formel 10 

 

der 

MT er 0,5 g CO2/km, som angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning nr. 725/2011 og (EU) 

nr. 427/2014 

 er CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i nr. 3.2 [g CO2/km] 

 usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i nr. 3.3 [g CO2/km] 

 CO2-korreksjon dersom det er en positiv forskjell (Δm) [kg] mellom 12 V motorgeneratorens og 

referansegeneratorens masse, beregnet i samsvar med tabell 4 [g CO2/km] 

Tabell 4 

Drivstofftype CO2-korreksjon ( ) [g CO2/km] 

Bensin/E85 0,0277 • Δm 

Diesel 0,0383 • Δm 

LPG 0,0251 • Δm 

CNG 0,0209 • Δm 

4. SERTIFISERING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen som skal sertifiseres av typegodkjenningsmyndigheten i samsvar med artikkel 11 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 eller (EU) nr. 427/2014( ) [g CO2/km], er den som er beregnet i 

samsvar med formel 11. CO2-utslippsreduksjonen skal registreres i typegodkjenningssertifikatet for hver kjøretøyversjon 

utstyrt med 12 V motorgeneratoren. 

Formel 11 

 

der 

 er CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i samsvar med formel 6 i nr. 3.2 [g CO2/km] 

 er usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 12 V motorgeneratoren, beregnet i samsvar 

med formel 9 i nr. 3.3 [g CO2/km] 

 __________  



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/291 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/362 

av 17. desember 2019 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer med 

hensyn til unntaket for seksverdig krom som korrosjonshemmende stoff i kjølesystemer av karbonstål i 

absorpsjonskjøleskap i campingbiler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), særlig 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2000/53/EF skal medlemsstatene forby bruk av bly, kvikksølv, 

kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer som bringes i omsetning etter 1. juli 2003. 

2) Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF inneholder en liste over kjøretøymaterialer og -komponenter som er unntatt fra 

forbudet fastsatt i direktivets artikkel 4 nr. 2 bokstav a). Unntak 14 om bruk av seksverdig krom må endres for å skape 

sammenheng mellom ordlyden i det unntaket og ordlyden i lignende unntak om bruk av seksverdig krom fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU(2) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). 

3) Vurderingen av unntak 14 i lys av den tekniske og vitenskapelige utviklingen ledet til den konklusjonen at selv om 

stoffer som er egnede alternativer til seksverdig krom, er blitt tilgjengelige, kan de ikke brukes i produkter. Det antas at 

egnede alternativer til bruk av seksverdig krom kan bli tilgjengelige i framtiden. Det er derfor hensiktsmessig å dele opp 

det nåværende unntaket i tre underpunkter og fastsette en utløpsdato for to av unntakets underpunkter. 

4) Direktiv 2000/53/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 5. april 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 116, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 186/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

utstyr (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88). 

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

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

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

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

2022/EØS/83/34 
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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 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 II til direktiv 2000/53/EØF skal post 14 lyde: 

«14. Seksverdig krom som korrosjonshemmende stoff 

(høyst 0,75 vektprosent i kjølemiddelet) i kjølesystemet 

av karbonstål i absorpsjonskjøleskap som er 

i) konstruert for helt eller delvis å fungere med et 

elektrisk varmeanlegg med gjennomsnittlig utnyttet 

elektrisk inngangseffekt < 75 W ved konstante 

driftsforhold, 

ii) konstruert for helt eller delvis å fungere med et 

elektrisk varmeanlegg med gjennomsnittlig utnyttet 

elektrisk inngangseffekt ≥ 75 W ved konstante 

driftsforhold, 

iii) konstruert for helt å fungere med et ikke-elektrisk 

varmeanlegg. 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2020 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2026 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2021/953 

av 14. juni 2021 

om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-sertifikater for  

vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å lette fri bevegelighet  

under covid-19-pandemien(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 21 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Enhver unionsborger har en grunnleggende rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, i 

samsvar med de vilkårene og begrensningene som er fastsatt i traktatene og i de gjennomføringsbestemmelsene som 

vedtas i henhold til dem. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF(3) fastsetter nærmere regler for utøvelsen av 

denne retten. 

2) Verdens helseorganisasjons (WHOs) generaldirektør erklærte 30. januar 2020 at det foreligger en folkehelsekrise av 

internasjonal betydning på grunn av det verdensomspennende utbruddet av alvorlig, akutt luftveissyndrom koronavirus 

2 (SARS-CoV-2), som forårsaker koronavirussykdom 2019 (covid-19). WHO fastslo 11. mars 2020 at covid-19 kan 

klassifiseres som en pandemi. 

3) For å begrense spredningen av SARS-CoV-2 har medlemsstatene truffet noen tiltak som har påvirket unionsborgernes 

utøvelse av sin rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, blant annet innreiserestriksjoner 

eller krav om at personer som krysser grensene, skal gjennomføre karantene eller selvisolasjon eller testes for SARS-

CoV-2-infeksjon.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 15.6.2021, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2021 av 30. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII (Etableringsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 27. april 2021 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 9. juni 2021 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. juni 2021. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og 

oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om oppheving av direktiv 64/221/EØF, 

68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, 

s. 77). 

2022/EØS/83/35 
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4) Den 13. oktober vedtok Rådet rekommandasjon (EU) 2020/1475(4), der det ble innført en samordnet metode for å 

begrense den frie bevegeligheten som svar på covid-19-pandemien på følgende viktige områder: anvendelsen av felles 

kriterier og terskelverdier for å avgjøre om det skal innføres begrensninger av fri bevegelighet, en kartlegging av 

risikoområder for overføring av SARS-CoV-2 basert på en avtalt fargekode og en samordnet strategi for 

hensiktsmessige tiltak som kan innføres overfor personer som reiser til eller fra risikoområder, avhengig av risikoen for 

overføring av SARS-CoV-2 i disse områdene. I lys av deres særlige situasjon understrekes det i rekommandasjonen at 

reisende som utøver en nødvendig funksjon eller har et nødvendig behov, som oppført i nr. 19 i rekommandasjonen, og 

personer som bor i grenseområder og reiser over grensen daglig eller ofte i forbindelse med arbeid, forretninger, 

utdanning, familie, medisinsk behandling eller pleie, og hvis liv blir særlig berørt av slike begrensninger, særlig de som 

utøver kritiske funksjoner eller er nødvendige for kritisk infrastruktur, generelt bør unntas fra reiserestriksjoner knyttet 

til covid-19-pandemien. 

5) På grunnlag av kriteriene og terskelverdiene fastsatt i rekommandasjon (EU) 2020/1475 har Det europeiske senter for 

forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) hver uke offentliggjort et kart over medlemsstatene, med data om 

antall meldte covid-19-tilfeller, antall testede og andel positive tester, inndelt etter regioner, for å støtte medlemsstatenes 

beslutningstaking. 

6) Medlemsstatene kan i samsvar med unionsretten begrense den grunnleggende retten til fri bevegelighet av hensyn til 

folkehelsen. Eventuelle begrensninger av den frie bevegeligheten for personer i Unionen, som innføres for å begrense 

spredningen av SARS-CoV-2, bør være basert på spesifikke og begrensede allmenne hensyn, nærmere bestemt 

beskyttelse av folkehelsen som framhevet i rekommandasjon (EU) 2020/1475. Slike begrensninger må anvendes i 

samsvar med de allmenne prinsippene i unionsretten, særlig prinsippene om forholdsmessighet og ikke-diskriminering. 

Alle tiltak som treffes, bør derfor være strengt begrenset med hensyn til omfang og tid, i tråd med innsatsen for å 

gjenopprette fri bevegelighet i Unionen, og de bør ikke gå lenger enn det som er strengt nødvendig for å beskytte 

folkehelsen. Slike tiltak bør dessuten være forenlige med tiltak som Unionen har truffet for å sikre uhindret fritt 

varebytte og fri bevegelighet for grunnleggende tjenester i hele det indre marked, herunder fri bevegelighet for 

medisinsk utstyr og medisinsk personell og helsepersonell gjennom «grønne korridorer» ved grensepasseringssteder 

som omhandlet i Kommisjonens melding av 23. mars 2020 om innføring av «grønne korridorer» i henhold til 

retningslinjene for grenseforvaltningstiltak for å beskytte folkehelsen og sikre tilgangen på varer og grunnleggende 

tjenester. 

7) Ifølge aktuell vitenskapelig dokumentasjon, som er i stadig utvikling, virker det som personer som er vaksinert eller 

nylig har fått et negativt covid-19-testresultat, og personer som er friskmeldt etter covid-19 i løpet av de siste seks 

månedene, har redusert risiko for å smitte personer med SARS-CoV-2. Fri bevegelighet for personer som, ifølge solid 

vitenskapelig dokumentasjon, ikke utgjør en betydelig folkehelserisiko, for eksempel fordi de er immune mot og ikke 

kan overføre SARS-CoV-2, bør ikke begrenses, ettersom slike begrensninger ikke vil være nødvendige for å nå målet 

om å beskytte folkehelsen. Når den epidemiologiske situasjonen tillater det, bør slike personer ikke pålegges ytterligere 

begrensninger av fri bevegelighet knyttet til covid-19-pandemien, for eksempel reiserelatert testing for SARS-CoV-2-

infeksjon eller reiserelatert karantene eller selvisolasjon, med mindre slike ytterligere begrensninger, på grunnlag av den 

siste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen og i samsvar med føre-var-prinsippet, er nødvendige og 

forholdsmessige med sikte på å beskytte folkehelsen, og ikke-diskriminerende. 

8) Mange medlemsstater har iverksatt eller planlegger å iverksette initiativer med sikte på utstedelse av covid-19-

vaksinasjonssertifikater. For at slike sertifikater skal kunne brukes effektivt over landegrensene når Unionens borgere 

utøver sin rett til fri bevegelighet, må de imidlertid være fullt ut interoperable, kompatible, sikre og kontrollerbare. 

Medlemsstatene må ha en felles tilnærming til innholdet i og formatet, prinsippene og de tekniske standardene samt 

sikkerhetsnivået for slike vaksinasjonssertifikater. 

9) Ensidige tiltak for å begrense spredningen av SARS-CoV-2 kan skape betydelige forstyrrelser i forbindelse med 

utøvelsen av retten til fri bevegelighet og hindre at det indre marked og dets turistsektor fungerer tilfredsstillende, 

ettersom nasjonale myndigheter og tjenester innenfor persontransport, for eksempel fly, tog, busser og ferger, kan måtte 

bruke mange forskjellige dokumentformater, ikke bare når det gjelder sertifikatinnehavernes covid-19-vaksinasjon, men 

også deres testresultater og restitusjon. 

10) I sin resolusjon av 25. mars 2021 om fastsettelse av en EU-strategi for bærekraftig turisme oppfordret 

Europaparlamentet til en harmonisert tilnærming til turisme i hele Unionen gjennom innføring av felles kriterier for 

sikker reising, med en helse- og sikkerhetsprotokoll for testing og karantenekrav i Unionen, et felles 

vaksinasjonssertifikat, når det foreligger tilstrekkelig, vitenskapelig dokumentasjon for at vaksinerte personer ikke 

overfører SARS-CoV-2, og gjensidig anerkjennelse av vaksinasjonsmetoder.  

  

(4) Rådsrekommandasjon (EU) 2020/1475 av 13. oktober 2020 om en samordnet tilnærming til begrensningen av fri bevegelighet som 

reaksjon på covid-19-pandemien (EUT L 337 av 14.10.2020, s. 3). 
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11) I sin erklæring av 25. mars 2021 oppfordret medlemmene av Det europeiske råd til forberedelser for å utarbeide en 

felles tilnærming til en gradvis oppheving av begrensningene av fri bevegelighet, for å sikre en samordnet innsats når 

den epidemiologiske situasjonen gjør det mulig å lempe på eksisterende tiltak, og for å påskynde arbeidet med 

interoperable og ikke-diskriminerende digitale covid-19-sertifikater, ettersom det haster. 

12) For å gjøre det lettere å utøve retten til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium bør det innføres en 

felles ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og 

restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat). Denne felles rammen bør være bindende og få direkte anvendelse i alle 

medlemsstater. Den bør, når det er mulig på grunnlag av vitenskapelig dokumentasjon, gjøre det lettere for 

medlemsstatene gradvis å oppheve begrensninger på en samordnet måte, idet det tas hensyn til opphevingen av 

begrensninger på deres egne territorier. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/954(5) utvider denne felles 

rammen til å omfatte tredjelandsborgere som bor eller oppholder seg lovlig i Schengen-området uten kontroller ved de 

indre grensene, og får anvendelse i henhold til Schengen-regelverket, uten at det berører de særlige reglene for kryssing 

av indre grenser, som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399(6). At fri bevegelighet lettes, er 

en av de viktigste forutsetningene for økonomisk oppgang. 

13) Selv om denne forordningen ikke berører medlemsstatenes myndighet til å innføre begrensninger av fri bevegelighet, i 

samsvar med unionsretten, for å begrense spredningen av SARS-CoV-2, bør den bidra til å lette en gradvis oppheving 

av slike begrensninger på en samordnet måte når det er mulig, i samsvar med rekommandasjon (EU) 2020/1475.  

I samsvar med føre-var-prinsippet kan det gis unntak fra slike begrensninger, særlig for vaksinerte personer, i den 

utstrekning vitenskapelig dokumentasjon på effektene av covid-19-vaksinasjon blir stadig mer tilgjengelig og mer 

entydig når det gjelder å bryte smittekjeden. 

14) Formålet med denne forordningen er å lette anvendelsen av prinsippene om forholdsmessighet og ikke-diskriminering 

med hensyn til begrensninger av fri bevegelighet under covid-19-pandemien, samtidig som det arbeides for å oppnå et 

høyt nivå for beskyttelse av folkehelsen. Den bør ikke forstås slik at den letter eller oppmuntrer til å vedta begrensninger 

av fri bevegelighet eller av andre grunnleggende rettigheter som reaksjon på pandemien, ettersom disse har skadelige 

virkninger for borgere og foretak. En kontroll av de sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, bør ikke føre 

til ytterligere begrensninger av den frie bevegeligheten i Unionen eller begrensninger av reising innenfor Schengen-

området. Unntakene fra begrensningene av fri bevegelighet som reaksjon på covid-19-pandemien, omhandlet i 

rekommandasjon (EU) 2020/1475, bør fortsatt få anvendelse, og det bør tas hensyn til den særlige situasjonen for 

samfunn i grenseområder som har blitt særlig berørt av slike begrensninger. Samtidig er formålet med rammen for EUs 

digitale covid-sertifikat å sikre at interoperable sertifikater også er tilgjengelige for reisende som utøver en nødvendig 

funksjon eller har et nødvendig behov. 

15) Innføringen av en felles tilnærming til utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-sertifikater er basert 

på gjensidig tillit. Bruk av forfalskede covid-19-sertifikater utgjør en betydelig folkehelserisiko. Myndighetene i en 

medlemsstat har behov for å være sikre på at opplysningene i et sertifikat som er utstedt i en annen medlemsstat, er 

troverdige, at sertifikatet ikke er forfalsket, at sertifikatet tilhører den personen som framlegger dem, og at enhver som 

kontrollerer sertifikatet, har tilgang bare til de opplysningene som er absolutt nødvendige. 

16) Europol utstedte 1. februar 2021 et tidlig varsel om ulovlig salg av forfalskede covid-19-testsertifikater som viser et 

negativt resultat. Ved hjelp av lett tilgjengelige teknologiske midler, for eksempel skrivere med høy oppløsning og 

grafikkprogrammer, kan svindlere lage forfalskede covid-19-sertifikater av høy kvalitet. Det er rapportert om tilfeller av 

ulovlig salg av forfalskede covid-19-testsertifikater, der organiserte forfalskningsnettverk og opportunistiske enkelt-

personer har solgt falske covid-19-sertifikater via internett og på andre måter. 

17) Det er viktig at det stilles tilstrekkelige ressurser til rådighet for å gjennomføre denne forordningen og for å forebygge, 

avdekke, etterforske og rettsforfølge bedrageri og ulovlig praksis i forbindelse med utstedelse og bruk av sertifikatene 

som inngår i EUs digitale covid-sertifikat.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/954 av 14. juni 2021 om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable 

covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for tredjelandsborgere som bor eller oppholder 

seg lovlig på medlemsstatenes territorier under covid-19-pandemien (se EUT L 211 av 15.6.2021, s. 24) 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9. mars 2016 om et unionsregelverk som regulerer bevegelsen av personer over 

grenser (Schengen-grenseregler) (EUT L 77 av 23.3.2016, s. 1). 
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18) For å sikre interoperabiliteten og lik tilgang til sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, også for sårbare 

personer som personer med funksjonsnedsettelse og personer med begrenset tilgang til digital teknologi, bør 

medlemsstatene utstede slike sertifikater digitalt eller på papir, eller begge deler. De potensielle innehaverne bør ha rett 

til å få sertifikatene i et format etter eget valg. Dette vil gjøre det mulig for dem å be om å få en papirkopi av sertifikatet 

eller å få det i et digitalt format som skal lagres og vises på en mobil enhet, eller begge deler. Sertifikatene bør inneholde 

interoperable, digitalt leselige strekkoder som gir tilgang bare til de dataene som er relevante for sertifikatene. 

Medlemsstatene bør sikre sertifikatenes ekthet, gyldighet og integritet ved hjelp av elektroniske segl. For å sikre høy 

tillit til sertifikatenes ekthet, gyldighet og integritet bør medlemsstatene, når det er mulig, prioritere bruken av avanserte 

elektroniske segl som definert i artikkel 3 nr. 26 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014(7). 

Opplysningene i sertifikatet bør vises i et format som kan leses av mennesker, trykt eller vist som ren tekst. Sertifikatene 

bør utformes slik at de er lette å forstå, enkle og brukervennlige. For å unngå hindringer for fri bevegelighet bør 

sertifikatene utstedes vederlagsfritt, og unionsborgere og deres familiemedlemmer bør ha rett til å få sertifikater utstedt 

til seg. For å hindre misbruk eller bedrageri bør det være mulig å kreve passende avgifter for utstedelse av et nytt 

sertifikat i tilfelle av gjentatte tap. Medlemsstatene bør utstede de sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-

sertifikat, automatisk eller på anmodning, og sikre at de kan innhentes enkelt og raskt. Medlemsstatene bør også ved 

behov gi den støtten som er nødvendig for at alle unionsborgere skal få lik tilgang. Det bør utstedes et eget sertifikat for 

hver vaksinasjon, hvert testresultat eller hver restitusjon, og dette bør ikke inneholde data fra tidligere sertifikater, med 

mindre annet er fastsatt i denne forordningen. 

19) Ekte sertifikater som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, bør kunne identifiseres enkeltvis ved hjelp av en unik 

sertifikatidentifikator, idet det tas hensyn til at borgere kan få utstedt mer enn ett sertifikat i løpet av covid-19-

pandemien. Den unike sertifikatidentifikatoren består av en alfanumerisk streng, og medlemsstatene bør sikre at den 

ikke inneholder data som knytter den til andre dokumenter eller identifikatorer, for eksempel passnummer eller ID-

kortnummer, for å hindre direkte identifisering av innehaveren. Den unike sertifikatidentifikatoren bør brukes bare for 

det tiltenkte formålet, som omfatter anmodninger om å få utstedt et nytt sertifikat dersom et sertifikat ikke lenger er 

tilgjengelig for innehaveren, og tilbakekalling av sertifikater. Ved å bruke en unik sertifikatidentifikator unngås også 

behovet for å behandle andre personopplysninger som ellers ville vært nødvendige for å identifisere enkeltsertifikater. 

Av medisinske grunner og av hensyn til folkehelsen samt i forbindelse med sertifikater som er utstedt eller oppnådd 

gjennom bedrageri, bør medlemsstatene for denne forordningens formål kunne utarbeide og utveksle lister over 

tilbakekalte sertifikater med andre medlemsstater i begrensede tilfeller, særlig med sikte på å tilbakekalle sertifikater 

som er utstedt feilaktig, som følge av bedrageri eller etter at et parti med covid-19-vaksine er inndratt fordi det er defekt. 

Lister over tilbakekalte sertifikater bør ikke inneholde andre personopplysninger enn unike sertifikatidentifikatorer. 

Innehavere av tilbakekalte sertifikater bør umiddelbart underrettes om at et sertifikat tilbakekalles, og om årsakene til 

tilbakekallingen. 

20) Utstedelse av sertifikater i henhold til denne forordningen bør ikke føre til forskjellsbehandling basert på innehav av et 

sertifikat av en bestemt kategori. 

21) Allmenn, rettidig og overkommelig tilgang til covid-19-vaksiner og tester for SARS-CoV-2-infeksjon, som danner 

grunnlaget for å utstede de sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, er avgjørende i kampen mot covid-

19-pandemien og nødvendig for å gjenopprette fri bevegelighet i Den europeiske union. For å gjøre det lettere å utøve 

retten til fri bevegelighet oppfordres medlemsstatene til å sikre overkommelige og allment tilgjengelige testmuligheter, 

idet det tas hensyn til at ikke hele befolkningen vil ha hatt mulighet til å bli vaksinert før anvendelsesdatoen for denne 

forordningen. 

22) Sikkerheten, ektheten, gyldigheten og integriteten til de sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, og deres 

samsvar med Unionens personvernregelverk, er avgjørende for at de skal kunne godtas i alle medlemsstater. Det er 

derfor nødvendig å opprette en tillitsramme med regler og infrastruktur for pålitelig og sikker utstedelse og kontroll av 

covid-19-sertifikater. Infrastrukturen bør utvikles med sterk preferanse for bruk av åpen kilde-teknologi, slik at den kan 

fungere på ulike utbredte operativsystemer, samtidig som det sikres at den er beskyttet mot trusler mot cybersikkerheten. 

Tillitsrammen bør sikre at covid-19-sertifikater kan kontrolleres uten bruk av internett og uten at utstederen eller noen 

annen tredjepart underrettes om kontrollen. Tillitsrammen bør baseres på en infrastruktur for offentlige nøkler med en 

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73). 
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tillitskjede fra medlemsstatenes helsemyndigheter eller andre forvaltningsmyndigheter til de enkelte enhetene som 

utsteder covid-19-sertifikatene. Tillitsrammen bør gjøre det mulig å avdekke bedrageri, særlig forfalskning. Utkastet fra 

nettverket for e-helsetjenester til en tillitsramme for helsesertifikaters interoperabilitet av 12. mars 2021, som ble vedtatt 

i henhold til artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU(8), bør danne grunnlaget for tillitsrammen for 

EUs digitale covid-sertifikat. 

23) I henhold til denne forordningen bør de sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, utstedes til personene 

omhandlet i artikkel 3 i direktiv 2004/38/EF, det vil si unionsborgere og deres familiemedlemmer, uansett nasjonalitet, 

av den medlemsstaten der vaksinen ble gitt eller testen foretatt, eller der den friskmeldte personen befinner seg. Når det 

vises til utstedelse fra medlemsstatene, bør dette forstås slik at det også omfatter utstedelse fra utpekte organer på vegne 

av medlemsstater, herunder når covid-19-sertifikater utstedes i oversjøiske land og territorier eller Færøyene på vegne 

av en medlemsstat. Når det er relevant eller hensiktsmessig, bør sertifikatene utstedes til en annen person på vegne av 

den personen som er vaksinert, testet eller friskmeldt, for eksempel til den oppnevnte vergen på vegne av personer som 

er erklært umyndig, eller til foreldre på vegne av deres barn. Sertifikatene bør ikke medføre krav om legalisering eller 

andre lignende formaliteter. 

24) I samsvar med rekommandasjon (EU) 2020/1475 bør medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot personer som 

bor i grenseområder og reiser over grensen daglig eller ofte i forbindelse med arbeid, forretninger, utdanning, familie, 

medisinsk behandling eller pleie. 

25) De sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, bør også kunne utstedes til borgere eller personer bosatt i 

Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten / Den hellige stol. 

26) Avtaler om fri bevegelighet for personer som Unionen og dens medlemsstater inngår med visse tredjeland, gjør det 

mulig å begrense den frie bevegeligheten av hensyn til folkehelsen på en ikke-diskriminerende måte. Dersom en slik 

avtale ikke inneholder en ordning for innlemming av unionsrettsakter, bør covid-19-sertifikater utstedt til personer som 

omfattes av slike avtaler, godtas på de vilkårene som er fastsatt i denne forordningen. En slik godtakelse bør være 

betinget av at Kommisjonen vedtar en gjennomføringsrettsakt som fastsetter at et slikt tredjeland utsteder covid-19-

sertifikater i samsvar med denne forordningen og har gitt formell garanti for at det vil godta covid-19-sertifikater utstedt 

av medlemsstatene. 

27) Forordning (EU) 2021/954 får anvendelse på tredjelandsborgere som ikke omfattes av denne forordningens 

virkeområde, som bor eller oppholder seg lovlig på territoriet til en medlemsstat som omfattes av nevnte forordning, og 

som har rett til å reise til andre medlemsstater i samsvar med unionsretten. 

28) Tillitsrammen som skal opprettes i henhold til denne forordningen, bør tilstrebe å sikre sammenheng med globale 

initiativer, særlig slike som involverer WHO og Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. Slik sammenheng bør 

om mulig omfatte interoperabilitet mellom teknologiske systemer opprettet på globalt plan eller av tredjeland som 

Unionen har nære forbindelser med, og de systemene som er opprettet i henhold til denne forordningen for å lette 

utøvelsen av retten til fri bevegelighet i Unionen, blant annet gjennom deltakelse i en infrastruktur for offentlige nøkler 

eller gjennom bilateral utveksling av offentlige nøkler. For å gjøre det lettere å utøve retten til fri bevegelighet for 

unionsborgere og deres familiemedlemmer som er vaksinert eller testet i tredjeland eller i oversjøiske land eller 

territorier som er nevnt i artikkel 355 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og oppført i 

vedlegg II til TEUV, eller Færøyene, bør denne forordningen fastsette at covid-19-sertifikater som er utstedt til 

unionsborgere og deres familiemedlemmer av tredjeland eller oversjøiske land eller territorier eller Færøyene, skal 

godtas dersom Kommisjonen anser at disse covid-19-sertifikatene er utstedt i samsvar med standarder som skal anses 

som likeverdige med dem som fastsettes i denne forordningen.  

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene 

(EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45). 
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29) For å lette fri bevegelighet og sikre at begrensninger av fri bevegelighet som for tiden gjelder under covid-19-

pandemien, kan oppheves på en samordnet måte på grunnlag av den nyeste vitenskapelige dokumentasjonen og 

retningslinjer som er gjort tilgjengelige av Helsesikkerhetskomiteen nedsatt i henhold til artikkel 17 i europaparlaments- 

og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU(9), ECDC og Det europeiske legemiddelkontor (EMA), bør det innføres 

interoperable vaksinasjonssertifikater. Et slikt vaksinasjonssertifikat bør benyttes for å bekrefte at innehaveren har fått 

en covid-19-vaksine i en medlemsstat, og bør bidra til den gradvise opphevingen av begrensninger av fri bevegelighet. 

Vaksinasjonssertifikatet bør inneholde bare de opplysningene som er nødvendige for tydelig å identifisere både 

innehaveren og typen covid-19-vaksine som er gitt, antall doser samt vaksinasjonsdato og -sted. Medlemsstatene bør 

utstede vaksinasjonssertifikater til personer som har fått covid-19-vaksiner som det er gitt markedsføringstillatelse for i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(10), personer som har fått covid-19-vaksiner som en 

medlemsstats vedkommende myndighet har gitt markedsføringstillatelse for i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/83/EF(11), og personer som har fått covid-19-vaksiner som er midlertidig godkjent for utlevering i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i nevnte direktiv. 

30) Personer som er vaksinert før anvendelsesdatoen for denne forordningen, herunder som en del av en klinisk utprøving, 

bør også ha rett til å få et vaksinasjonssertifikat i samsvar med denne forordningen, ettersom EUs digitale covid-

sertifikat utgjør den gjensidig anerkjente rammen for å lette utøvelsen av retten til fri bevegelighet. Dersom 

unionsborgere eller deres familiemedlemmer ikke har et vaksinasjonssertifikat som oppfyller kravene i denne 

forordningen, særlig fordi de har blitt vaksinert før anvendelsesdatoen for denne forordningen, bør de gis all rimelig 

mulighet til på annen måte å bevise at de bør omfattes av det unntaket fra relevante begrensninger av fri bevegelighet 

som en medlemsstat har fastsatt for innehavere av vaksinasjonssertifikater utstedt i henhold til denne forordningen. 

Dette bør ikke anses å påvirke medlemsstatenes plikt til å utstede sertifikater som oppfyller kravene i denne 

forordningen, eller unionsborgeres eller deres familiemedlemmers rett til å få slike vaksinasjonssertifikater fra 

medlemsstatene. Samtidig bør medlemsstatene fritt kunne utstede bevis for vaksinasjon i andre formater for andre 

formål, særlig for medisinske formål. 

31) Medlemsstatene kan også på anmodning utstede vaksinasjonssertifikater til personer som er vaksinert i et tredjeland og 

framlegger alle nødvendige opplysninger, herunder pålitelig bevis for dette. Dette er særlig viktig for å gi de berørte 

personene mulighet til å benytte et interoperabelt og godtakbart vaksinasjonssertifikat når de utøver sin rett til fri 

bevegelighet i Unionen. Dette bør særlig gjelde for unionsborgere og deres familiemedlemmer som er vaksinert i et 

tredjeland som helsesystemet i en medlemsstat tillater at EUs digitale covid-sertifikat utstedes for, og forutsatt at 

medlemsstaten har fått pålitelig bevis for vaksinasjon. En medlemsstat bør ikke være forpliktet til å utstede et 

vaksinasjonssertifikat dersom den aktuelle vaksinen ikke er godkjent for bruk på dens territorium. Medlemsstatene er 

ikke forpliktet til å utstede vaksinasjonssertifikater på konsulater. 

32) Nettverket for e-helsetjenester ajourførte 12. mars 2021 sine «Guidelines on Verifiable Vaccination Certificates – Basic 

Interoperability Elements». Disse retningslinjene, særlig de foretrukne kodestandardene, bør danne grunnlaget for de 

tekniske spesifikasjonene som skal vedtas i henhold til denne forordningen. 

33) Flere medlemsstater ga allerede før anvendelsesdatoen for denne forordningen vaksinerte personer unntak fra visse 

begrensninger av fri bevegelighet i Unionen. Dersom medlemsstatene godtar bevis for vaksinasjon for å fravike 

begrensninger av fri bevegelighet som er innført i samsvar med unionsretten for å begrense spredningen av SARS-CoV-

2, for eksempel et krav om karantene eller selvisolasjon eller testing for SARS-CoV-2-infeksjon, bør det kreves at de, på 

de samme vilkårene, godtar vaksinasjonssertifikater som er utstedt av andre medlemsstater i samsvar med denne 

forordningen. En slik godtakelse bør være basert på de samme vilkårene, noe som betyr for eksempel at dersom en 

medlemsstat anser det tilstrekkelig å gi en enkelt dose av en vaksine, bør den også anse det som tilstrekkelig for 

  

(9) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU av 22. oktober 2013 om alvorlige helsetrusler over landegrensene og om 

oppheving av vedtak nr. 2119/98/EF (EUT L 293 av 5.11.2013, s. 1). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Unionen for godkjenning 

og overvåking av legemidler til mennesker og legemidler til dyr og om opprettelse av et europeisk legemiddelbyrå (EUT L 136 av 

30.4.2004, s. 1). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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innehavere av et vaksinasjonssertifikat der det angis en enkelt dose av den samme vaksinen. Dersom medlemsstatene 

opphever begrensninger av fri bevegelighet på grunnlag av bevis for vaksinasjon, bør de ikke pålegge vaksinerte 

personer ytterligere begrensninger av fri bevegelighet knyttet til covid-19 pandemien, for eksempel reiserelatert testing 

for SARS-CoV-2-infeksjon eller reiserelatert karantene eller selvisolasjon, med mindre slike ytterligere begrensninger, 

på grunnlag av den siste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen, er nødvendige og forholdsmessige med sikte på 

å beskytte folkehelsen, og ikke-diskriminerende. 

34) Forordning (EF) nr. 726/2004 innførte harmoniserte framgangsmåter for godkjenning og overvåking av legemidler på 

unionsplan, som omfatter alle medlemsstater, noe som sikrer at bare legemidler av høy kvalitet bringes i omsetning og 

gis til pasienter i Unionen. Som følge av dette er de markedsføringstillatelsene som utstedes i Unionen i henhold til 

nevnte forordning, herunder den underliggende vurderingen av det berørte legemiddelet med hensyn til kvalitet, 

sikkerhet og effekt, gyldige i alle medlemsstater. I tillegg gjennomføres det, sentralt for alle medlemsstater, prosedyrer 

for effektoppfølging og overvåking av legemidler som er godkjent i henhold til nevnte forordning. Vurderingen og 

godkjenningen av vaksiner gjennom den sentraliserte prosedyren følger felles standarder og foretas på en ensartet måte 

på vegne av alle medlemsstater. Medlemsstatenes deltakelse i gjennomgåelsen og godkjenningen av vurderingen sikres 

gjennom ulike komiteer og grupper. Under vurderingen dras det også nytte av sakkunnskapen i det europeiske 

nettverket for regulering av legemidler. Godkjenningen gjennom den sentraliserte prosedyren innebærer at alle 

medlemsstater kan ha tillit til dataene om effekt og sikkerhet, og til at de partiene som brukes til vaksinasjon, er 

ensartede. Forpliktelsen til å godta, på samme vilkår, vaksinasjonssertifikater som er utstedt av andre medlemsstater, bør 

derfor omfatte covid-19-vaksiner som det er utstedt markedsføringstillatelse for i henhold til forordning (EF)  

nr. 726/2004. For å støtte WHOs arbeid og bidra til bedre global interoperabilitet oppfordres medlemsstatene særlig til å 

godta vaksinasjonssertifikater utstedt for andre covid-19-vaksiner som har gjennomgått hele prosedyren for opptak på 

WHOs liste over vaksiner til bruk i nødssituasjoner. 

35) Harmoniserte framgangsmåter i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 bør ikke hindre medlemsstatene i å velge å 

godta vaksinasjonssertifikater utstedt for andre covid-19-vaksiner som vedkommende myndighet i en medlemsstat har 

gitt markedsføringstillatelse for i henhold til direktiv 2001/83/EF, vaksiner som det er midlertidig tillatt å utlevere i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i nevnte direktiv, og vaksiner som har gjennomgått hele prosedyren for opptak på WHOs 

liste over vaksiner til bruk i nødssituasjoner. Dersom det senere gis en markedsføringstillatelse i henhold til forordning 

(EF) nr. 726/2004 for en slik covid-19-vaksine, vil forpliktelsen til å godta vaksinasjonssertifikater på de samme 

vilkårene, også omfatte vaksinasjonssertifikater utstedt av en medlemsstat for denne covid-19-vaksinen, uavhengig av 

om vaksinasjonssertifikatene ble utstedt før eller etter godkjenningen gjennom den sentraliserte prosedyren. 

36) Det er nødvendig å unngå direkte eller indirekte forskjellsbehandling av personer som ikke er vaksinert, for eksempel av 

medisinske årsaker, fordi de ikke er en del av målgruppen som covid-19-vaksinen for tiden gis til eller er tillatt for, for 

eksempel barn, eller fordi de ennå ikke har hatt mulighet til å vaksinere seg eller har valgt ikke å vaksinere seg. Innehav 

av et vaksinasjonssertifikat, eller innehav av et vaksinasjonssertifikat som angir en covid-19-vaksine, bør derfor ikke 

være en forutsetning for å utøve retten til fri bevegelighet eller for å benytte grensekryssende persontransporttjenester, 

for eksempel fly, tog, busser, ferger eller andre transportmidler. Denne forordningen kan dessuten ikke tolkes slik at den 

fastsetter en rett eller forpliktelse til å bli vaksinert. 

37) Mange medlemsstater har krevd at personer som reiser til deres territorium, skal testes for SARS-CoV-2-infeksjon før 

eller etter ankomst. I begynnelsen av covid-19-pandemien benyttet medlemsstatene vanligvis revers transkripsjon-

polymerasekjedereaksjon (RT-PCR), som er en nukleinsyreamplifikasjonstest (NAAT) for covid-19-diagnostisering 

som WHO og ECDC anser som den mest pålitelige metoden for testing av tilfeller og kontakter. Etter hvert som 

pandemien har utviklet seg, har en ny generasjon av raskere og billigere tester blitt tilgjengelige på unionsmarkedet, 

såkalte antigen-hurtigtester, som påviser forekomsten av virusproteiner (antigener) med sikte på å påvise en eksisterende 

infeksjon. Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2020/1743(12) inneholder retningslinjer for medlemsstatene med hensyn 

til bruk av slike antigen-hurtigtester. 

38) I Rådets rekommandasjon av 21. januar 2021(13) fastsettes en felles ramme for bruk og validering av antigen-

hurtigtester og gjensidig anerkjennelse av covid-19-testresultater i Unionen, og det fastsettes at det skal utarbeides en 

felles liste over antigen-hurtigtester for covid-19. På grunnlag av nevnte rekommandasjon ble det 18. februar 2021 

oppnådd enighet i Helsesikkerhetskomiteen om en felles liste over antigen-hurtigtester for covid-19, et utvalg av 

antigen-hurtigtester som medlemsstatene gjensidig vil anerkjenne resultatene av, og et felles standardisert datasett som 

skal inngå i covid-19-testsertifikater.  

  

(12) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2020/1743 av 18. november 2020 om bruk av antigen-hurtigtester til diagnostisering av SARS-CoV-2-

infeksjon (EUT L 392 av 23.11.2020, s. 63). 

(13) Rådsrekommandasjon av 21. januar 2021 om en felles ramme for bruk og validering av antigen-hurtigtester og gjensidig anerkjennelse av 

covid-19-testresultater i EU (EUT C 24 av 22.1.2021, s. 1). 
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39) Til tross for denne felles innsatsen opplever unionsborgere og deres familiemedlemmer som utøver sin rett til fri 

bevegelighet, fortsatt problemer når de forsøker å få testresultatet fra én medlemsstat godtatt i en annen medlemsstat. 

Disse problemene er ofte knyttet til det språket testresultatet er utstedt på, eller til manglende tillit til det framviste 

dokumentets ekthet. I den forbindelse må det også tas hensyn til prisen på testene. Slike problemer forverres for 

personer som ennå ikke kan vaksineres, særlig barn, som kanskje ikke har noe annet enn testresultater å vise til for å 

kunne reise når det er innført begrensninger. 

40) For at flere testresultater fra en annen medlemsstat skal godtas når slike resultater framlegges med sikte på å utøve retten 

til fri bevegelighet, bør det utarbeides et interoperabelt testsertifikat med de opplysningene som er nødvendige for 

tydelig å identifisere innehaveren og angi typen av, datoen for og resultatet av testen for SARS-CoV-2-infeksjon. For å 

sikre at testresultatet er pålitelig, bør bare de resultatene av NAAT-tester og antigen-hurtigtester som er oppført på listen 

som er utarbeidet på grunnlag av Rådets rekommandasjon av 21. januar 2021, være berettiget til å få et testsertifikat 

utstedt på grunnlag av denne forordningen. Det felles standardiserte datasettet som skal inngå i testsertifikatene som 

vedtas av Helsesikkerhetskomiteen på grunnlag av Rådets rekommandasjon av 21. januar 2021, særlig de foretrukne 

kodestandardene, bør danne grunnlaget for de tekniske spesifikasjonene som skal vedtas i henhold til denne 

forordningen. 

41) Bruk av antigen-hurtigtester vil bidra til å lette utstedelsen av testsertifikater til en overkommelig pris. Allmenn, rettidig 

og rimelig tilgang til covid-19-vaksiner og tester for SARS-CoV-2-infeksjon, som danner grunnlaget for utstedelsen av 

de sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, er avgjørende i kampen mot covid-19-pandemien. Lett 

tilgang til billige antigen-hurtigtester som oppfyller kvalitetskriteriene, kan blant annet bidra til lavere kostnader, særlig 

for personer som krysser grenser daglig eller ofte i forbindelse med arbeid eller utdanning, for å besøke nære 

slektninger, få medisinsk hjelp eller ta seg av sine nærmeste, for andre reisende som utøver en nødvendig funksjon eller 

har et nødvendig behov, for økonomisk vanskeligstilte personer og for studenter. Helsesikkerhetskomiteen vedtok  

11. mai 2021 en oppdatert liste over antigen-hurtigtester, og det er nå 83 antigen-hurtigtester som anses å oppfylle 

kvalitetskriteriene Flere medlemsstater ga allerede før anvendelsesdatoen for denne forordningen sin befolkning 

omfattende testmuligheter. For å støtte medlemsstatenes testkapasitet har Kommisjonen mobilisert 100 millioner euro 

for å kjøpe mer enn 20 millioner antigen-hurtigtester. Det ble også mobilisert 35 millioner euro gjennom en avtale med 

Røde kors for å øke testkapasiteten i medlemsstatene gjennom mobil testkapasitet. 

42) Covid-19-testsertifikater som viser et negativt resultat og er utstedt av medlemsstatene i samsvar med denne 

forordningen, bør på de samme vilkårene godtas av medlemsstater som krever bevis for en test for SARS-CoV-2-

infeksjon for å fravike de begrensningene av fri bevegelighet som er innført for å begrense spredningen av SARS-CoV-

2. Dersom den epidemiologiske situasjonen tillater det, bør innehavere av testsertifikater som viser negativt resultat, 

ikke pålegges ytterligere begrensninger av fri bevegelighet knyttet til covid-19-pandemien, som ytterligere reiserelatert 

testing for SARS-CoV-2-infeksjon ved ankomst eller reiserelatert karantene eller selvisolasjon, med mindre slike 

ytterligere begrensninger, på grunnlag av den siste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen, er nødvendige og 

forholdsmessige med sikte på å beskytte folkehelsen, og ikke-diskriminerende. 

43) Ifølge eksisterende vitenskapelig dokumentasjon kan personer som har blitt friskmeldt etter å ha hatt covid-19, fortsatt 

teste positivt for SARS-CoV-2 i en viss periode etter at symptomene inntreffer. Dersom det kreves at slike personer skal 

testes før de utøver sin rett til fri bevegelighet, kan de derfor i praksis hindres i å reise selv om de ikke lenger er 

smittebærere. For å lette fri bevegelighet og for å sikre at begrensninger av fri bevegelighet som for tiden gjelder under 

covid-19-pandemien, kan oppheves på en samordnet måte på grunnlag av den siste tilgjengelige vitenskapelige 

dokumentasjonen, bør det utarbeides et interoperabelt restitusjonssertifikat med de opplysningene som er nødvendige 

for tydelig å kunne identifisere den berørte personen, og med angivelse av datoen for et tidligere positivt testresultat for 

SARS-CoV-2-infeksjon. Et restitusjonssertifikat bør utstedes tidligst elleve dager etter den datoen da personen første 

gang tok en NAAT-test som ga et positivt resultat, og bør være gyldig i høyst 180 dager. Ifølge ECDC viser ny 

dokumentasjon at selv om levedyktig SARS-CoV-2-virus skilles ut mellom ti og tjue dager fra symptomene inntreffer, 

har overbevisende epidemiologiske undersøkelser ikke påvist ytterligere overføring av SARS-CoV-2 etter ti dager. 

Kommisjonen bør gis myndighet til å endre den perioden på grunnlag av retningslinjer fra Helsesikkerhetskomiteen 

eller ECDC, som nøye undersøker faktagrunnlaget for varigheten av den oppnådde immuniteten etter restitusjon.  
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44) Flere medlemsstater ga allerede før anvendelsesdatoen for denne forordningen friskmeldte personer unntak fra visse 

begrensninger av fri bevegelighet i Unionen. Dersom medlemsstatene godtar bevis for restitusjon for å fravike 

begrensninger av fri bevegelighet som er innført i samsvar med unionsretten for å begrense spredningen av SARS-CoV-

2, for eksempel et krav om karantene eller selvisolasjon eller testing for SARS-CoV-2-infeksjon, bør det kreves at de, på 

de samme vilkårene, godtar covid-19-restitusjonssertifikater som er utstedt av andre medlemsstater i samsvar med denne 

forordningen. Nettverket for e-helsetjenester, i samarbeid med Helsesikkerhetskomiteen, utstedte 15. mars 2021 

retningslinjer for interoperable covid-19-restitusjonssertifikater for borgere, med tilhørende minstedatasett. Dersom 

medlemsstatene opphever begrensninger av fri bevegelighet på grunnlag av et restitusjonssertifikat, bør de ikke pålegge 

friskmeldte personer ytterligere begrensninger av fri bevegelighet knyttet til covid-19 pandemien, for eksempel 

reiserelatert testing for SARS-CoV-2-infeksjon eller reiserelatert karantene eller selvisolasjon, med mindre slike 

ytterligere begrensninger, på grunnlag av den siste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen, er nødvendige og 

forholdsmessige med sikte på å beskytte folkehelsen, og ikke-diskriminerende. 

45) For raskt å oppnå en felles holdning bør Kommisjonen kunne be Helsesikkerhetskomiteen, ECDC eller EMA om å 

utstede retningslinjer om tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon på virkningene av de medisinske hendelsene som 

dokumenteres i de sertifikatene som innføres i samsvar med denne forordningen, herunder effektiviteten og varigheten 

av den immuniteten som covid-19-vaksiner gir, hvorvidt vaksinene forebygger asymptomatisk infeksjon og overføring 

av SARS-CoV-2, hvordan situasjonen er for personer som har blitt friske etter å ha hatt covid-19, og hvordan de nye 

SARS-CoV-2-variantene påvirker personer som har blitt vaksinert eller allerede har vært smittet. 

46) For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av den tillitsrammen som innføres gjennom denne forordningen, bør 

Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(14). 

47) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter som får umiddelbar virkning, dersom det i behørig begrunnede 

tilfeller, særlig knyttet til behovet for å sikre rask innføring av tillitsrammen, er tvingende nødvendig å handle raskt, 

eller når ny vitenskapelig dokumentasjon blir tilgjengelig. 

48) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(15) får anvendelse på behandling av personopplysninger i 

forbindelse med gjennomføring av denne forordningen. Denne forordningen danner rettsgrunnlaget for den 

behandlingen av personopplysninger i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og artikkel 9 nr. 2 bokstav g) i forordning 

(EU) 2016/679 som er nødvendig for å utstede og kontrollere de interoperable sertifikatene som omhandles i denne 

forordningen. Den regulerer ikke den behandlingen av personopplysninger som er knyttet til dokumentasjon på 

vaksinasjon, test eller restitusjon for andre formål, for eksempel legemiddelovervåking eller ajourføring av 

enkeltpersoners helsejournaler. Medlemsstatene kan behandle personopplysninger for andre formål dersom 

rettsgrunnlaget for behandlingen av slike opplysninger for andre formål, inkludert de tilknyttede lagringsperiodene, er 

fastsatt i nasjonal rett, som må være i samsvar med Unionens personvernregelverk og prinsippene om effektivitet, 

nødvendighet og forholdsmessighet, og bør inneholde bestemmelser som tydelig identifiserer behandlingens 

anvendelsesområde og omfang, dens spesifikke formål og de kategoriene av enheter som kan kontrollere sertifikatet, 

samt de relevante beskyttelsestiltakene for å hindre diskriminering og misbruk, idet det tas hensyn til den risikoen dette 

innebærer for de registrertes rettigheter og friheter. Dersom sertifikatet brukes til ikke-medisinske formål, skal 

personopplysninger som innhentes under kontrollen, ikke lagres, som fastsatt i denne forordningen. 

49) Dersom en medlemsstat på grunnlag av nasjonal rett har vedtatt eller vedtar et system for covid-19-sertifikater for 

innenlandske formål, bør den sikre at de sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, også kan brukes og 

godtas for innenlandske formål, for å unngå at personer som reiser til en annen medlemsstat og bruker EUs digitale 

covid-sertifikat, er nødt til å skaffe seg et ytterligere nasjonalt covid-19-sertifikat. 

50) I tråd med prinsippet om dataminimering bør covid-19-sertifikater inneholde bare de personopplysningene som er 

strengt nødvendige for å lette utøvelsen av retten til fri bevegelighet i Unionen under covid-19-pandemien. De 

spesifikke kategoriene av personopplysninger og datafelter som skal inngå i covid-9-sertifikatene, bør fastsettes i denne 

forordningen.  

  

(14) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av regler og generelle prinsipper for hvordan 

medlemsstatene skal kontrollere Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(15) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 
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51) Ved anvendelsen av denne forordningen er det ikke nødvendig å overføre eller utveksle personopplysninger fra 

individuelle sertifikater på tvers av landegrensene. I samsvar med tilnærmingen med en infrastruktur for offentlige 

nøkler er det bare utstedernes offentlige nøkler som skal overføres eller gis tilgang til på tvers av grensene, og dette vil 

bli sikret ved hjelp av en interoperabilitetsportal som opprettes og vedlikeholdes av Kommisjonen. Sertifikatet 

kombinert med utstederens offentlige nøkkel bør særlig gjøre det mulig å kontrollere sertifikatets ekthet, gyldighet og 

integritet. For å forebygge og avsløre bedrageri bør medlemsstatene kunne utveksle lister over tilbakekalte sertifikater.  

I tråd med prinsippet om personvern som standardinnstilling bør det benyttes kontrollteknikker som ikke krever at det 

overføres personopplysninger fra individuelle sertifikater. 

52) Det bør være forbudt å lagre personopplysninger som innhentes fra sertifikatet av bestemmelsesmedlemsstaten eller 

transittmedlemsstaten eller av operatører av grensekryssende persontransporttjenester som i henhold til nasjonal rett er 

forpliktet til å gjennomføre visse folkehelsetiltak under covid-19-pandemien. Denne forordningen danner ikke 

rettsgrunnlag for å opprette eller vedlikeholde en sentralisert database med personopplysninger på unionsplan. 

53) I samsvar med forordning (EU) 2016/679 skal den behandlingsansvarlige og databehandleren i forbindelse med 

personopplysninger treffe hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet 

for den risikoen behandlingen innebærer. 

54) Myndigheter eller andre utpekte organer med ansvar for å utstede de sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-

sertifikat, er, som behandlingsansvarlige i henhold til forordning (EU) 2016/679, ansvarlige for hvordan de behandler 

personopplysninger som omfattes av denne forordningens virkeområde. Dette omfatter å garantere et sikkerhetsnivå 

som står i forhold til risikoene, blant annet ved å fastsette en prosess for regelmessig testing, vurdering og evaluering av 

effektiviteten til de tekniske og organisatoriske tiltakene som skal garantere sikkerheten i forbindelse med behandling. 

Den myndigheten som tilsynsmyndighetene gis i henhold til forordning (EU) 2016/679, får full anvendelse for å verne 

fysiske personer i forbindelse med behandlingen av deres personopplysninger. 

55) For å sikre samordning bør Kommisjonen og de andre medlemsstatene underrettes når en medlemsstat krever at 

sertifikatinnehavere, etter ankomst til dens territorium, skal gjennomføre karantene eller selvisolasjon eller testes for 

SARS-CoV-2-infeksjon, eller dersom den pålegger innehavere av slike sertifikater andre begrensninger. 

56) Klar, omfattende og rettidig kommunikasjon til offentligheten, herunder innehavere, om formålet med, utstedelsen av og 

godtakelsen av hver type sertifikat som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, er avgjørende for å sikre forutsigbarhet i 

forbindelse med reiser og rettssikkerhet. Kommisjonen bør støtte medlemsstatenes innsats i denne forbindelse, for 

eksempel ved å gjøre de opplysningene som medlemsstatene gir, tilgjengelige på nettplattformen «Re-open EU». 

57) Det bør fastsettes en innfasingsperiode slik at medlemsstater som ikke kan utstede sertifikater i et format i samsvar med 

denne forordningen fra dens anvendelsesdato, får mulighet til fortsatt å utstede covid-19-sertifikater som ennå ikke er i 

samsvar med denne forordningen. I innfasingsperioden bør medlemsstatene godta slike covid-19-sertifikater og covid-

19-sertifikater som er utstedt før denne forordningens anvendelsesdato, forutsatt at de inneholder alle nødvendige data. 

58) I samsvar med rekommandasjon (EU) 2020/1475 bør alle begrensninger av fri bevegelighet for personer i Unionen som 

er innført for å begrense spredningen av SARS-CoV-2, oppheves så snart den epidemiologiske situasjonen tillater det. 

Dette får også anvendelse på krav om å framlegge andre dokumenter enn dem som kreves i henhold til unionsretten, 

særlig direktiv 2004/38/EF, deriblant de sertifikatene som omfattes av denne forordningen. Denne forordningen bør får 

anvendelse i tolv måneder fra forordningens anvendelsesdato. Innen fire måneder etter denne forordningens 

anvendelsesdato bør Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet. Senest tre måneder før 

utløpet av denne forordningens anvendelsesperiode bør Kommisjonen, idet den tar hensyn til utviklingen i den 

epidemiologiske situasjonen knyttet til covid-19-pandemien, framlegge for Europaparlamentet og Rådet en ytterligere 

rapport om erfaringene med anvendelsen av denne forordningen, inkludert hvordan den påvirker arbeidet med å lette fri 

bevegelighet og vernet av opplysninger.  
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59) For å ta hensyn til de vitenskapelige framskrittene når det gjelder å begrense covid-19-pandemien, eller for å sikre 

interoperabilitet med internasjonale standarder, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

TEUV delegeres til Kommisjonen for å endre denne forordningen ved å endre eller fjerne de datafeltene som skal inngå 

i EUs digitale covid-sertifikat med hensyn til innehaverens identitet, informasjon om covid-19-vaksinen, testen for 

SARS-CoV-2-infeksjon, tidligere SARS-CoV-2-infeksjon og sertifikatmetadataene, ved å tilføye datafelter for 

informasjon om covid-19-vaksinen, testen for SARS-CoV-2-infeksjon, tidligere SARS-CoV-2-infeksjon og 

sertifikatmetadataene, og ved å endre det antallet dager som skal gå før et restitusjonssertifikat skal utstedes. For å ta 

hensyn til de mottatte retningslinjene bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV 

delegeres til Kommisjonen for å endre denne forordningens bestemmelser om restitusjonssertifikatet ved å fastsette at 

det kan utstedes på grunnlag av en positiv antigen-hurtigtest, en antistofftest, herunder en serologisk test for påvisning 

av antistoffer mot SARS-CoV-2 eller en annen vitenskapelig pålitelig metode. Slike delegerte rettsakter bør inneholde 

de nødvendige datafeltene for de datakategoriene som i henhold til denne forordningen skal inngå i restitusjons-

sertifikatet. De bør også inneholde særlige bestemmelser om den maksimale gyldighetsperioden, ettersom den kan 

variere avhengig av hvilken type test som utføres. 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(16). For å sikre lik deltakelse i 

utarbeidingen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som 

medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige skal ha systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper 

som utarbeider delegerte rettsakter. 

60) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725(17) skal Kommisjonen rådføre seg med EUs 

datatilsyn når den utarbeider delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter som påvirker vernet av privatpersoners 

rettigheter og friheter i forbindelse med behandling av personopplysninger. Kommisjonen kan også rådføre seg med Det 

europeiske personvernråd når slike rettsakter er av særlig betydning for vernet av privatpersoners rettigheter og friheter i 

forbindelse med behandling av personopplysninger. 

61) Ettersom målet for denne forordningen, som er å lette utøvelsen av retten til fri bevegelighet i Unionen under covid-19-

pandemien ved å innføre en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-sertifikater som 

gjelder en persons vaksinasjon, testresultat eller restitusjon i forbindelse med covid-19, ikke kan nås i tilstrekkelig grad 

av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

62) Denne forordningen er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten»), herunder retten til respekt for privatliv og 

familieliv, retten til vern av personopplysninger, retten til likhet for loven og ikke-diskriminering, retten til fri 

bevegelighet og retten til effektiv klageadgang. Medlemsstatene skal overholde pakten i forbindelse med gjennomføring 

av denne forordningen. 

63) Ettersom det haster på grunn av situasjonen med covid-19-pandemien, bør denne forordningen tre i kraft den dagen den 

kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

64) EUs datatilsyn og EUs personvernråd har blitt rådspurt i samsvar med artikkel 42 i forordning (EU) 2018/1725 og avga 

en felles uttalelse 31. mars 2021(18).  

  

(16) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1. 

(17) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 

(18) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-sertifikater for 

vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat), som skal gjøre det lettere for innehaverne å utøve sin rett til 

fri bevegelighet under covid-19-pandemien. Denne forordningen skal også bidra til å lette en gradvis oppheving av 

begrensninger av fri bevegelighet som medlemsstatene i samsvar med unionsretten har innført for å begrense spredningen av 

SARS-CoV-2 på en samordnet måte. 

Den utgjør det rettslige grunnlaget for å behandle de personopplysningene som er nødvendige for å utstede slike sertifikater, og 

for å behandle de opplysningene som er nødvendige for å kontrollere og bekrefte slike sertifikaters ekthet og gyldighet i fullt 

samsvar med forordning (EU) 2016/679. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «innehaver» en person som i samsvar med denne forordningen har fått utstedt et interoperabelt sertifikat med opplysninger 

om vedkommendes vaksinasjon, testresultat eller restitusjon i forbindelse med covid-19, 

2) «EUs digitale covid-sertifikat» et interoperabelt sertifikat som inneholder opplysninger om innehaverens vaksinasjon, 

testresultat eller restitusjon, som utstedes i forbindelse med covid-19-pandemien, 

3) «covid-19-vaksine» et immunologisk legemiddel bestemt til aktiv immunisering for å forebygge covid-19 forårsaket av 

SARS-CoV-2, 

4) «NAAT-test» en molekylær nukleinsyreamplifikasjonstest, for eksempel teknikker basert på revers transkripsjon-

polymerasekjedereaksjon (RT-PCR), sløyfemediert isotermisk amplifikasjon (LAMP) og transkripsjonsmediert 

amplifikasjon (TMA), som brukes for å påvise forekomst av SARS-CoV-2-ribonukleinsyre (RNA), 

5) «antigen-hurtigtest» en test som går ut på å påvise virusproteiner (antigener) ved hjelp av en immunologisk analyse basert 

på lateral strømning, og som gir resultater på mindre enn 30 minutter, 

6) «antistofftest» en laboratoriebasert test med sikte på å fastslå om en person har utviklet antistoffer mot SARS-CoV-2, som 

viser at innehaveren har vært eksponert for SARS-CoV-2 og har utviklet antistoffer, uansett om vedkommende har hatt 

symptomer, 

7) «interoperabilitet» evnen til å kontrollere systemer i en medlemsstat for å bruke data som er kodet av en annen 

medlemsstat, 

8) «strekkode» en metode for lagring og gjengivelse av data i et visuelt, maskinleselig format, 

9) «elektronisk segl» et elektronisk segl som definert i artikkel 3 nr. 25 i forordning (EU) nr. 910/2014, 

10) «unik sertifikatidentifikator» en unik identifikator som i samsvar med en felles struktur gis til hvert sertifikat som utstedes 

i samsvar med denne forordningen, 

11) «tillitsramme» regler, retningslinjer, spesifikasjoner, protokoller, dataformater og digital infrastruktur som regulerer og 

muliggjør pålitelig og sikker utstedelse og kontroll av sertifikater for å sikre deres pålitelighet ved å bekrefte deres ekthet, 

gyldighet og integritet ved hjelp av elektroniske segl.  
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Artikkel 3 

EUs digitale covid-sertifikat 

1. Rammen for EUs digitale covid-sertifikat skal muliggjøre utstedelse, kontroll og godtakelse over landegrensene av 

følgende sertifikater: 

a) Et sertifikat som bekrefter at innehaveren har fått en covid-19-vaksine i den medlemsstaten som utsteder sertifikatet 

(vaksinasjonssertifikat). 

b) Et sertifikat som bekrefter at innehaveren har gjennomgått en NAAT-test eller en antigen-hurtigtest som er oppført på den 

felles og oppdaterte listen over antigen-hurtigtester for covid-19 utarbeidet på grunnlag av Rådets rekommandasjon av  

21. januar 2021, og som er utført av helsepersonell eller kvalifisert testpersonell i den medlemsstaten som utsteder 

sertifikatet, med angivelse av testtypen, datoen da testen ble utført og testresultatet (testsertifikat). 

c) Et sertifikat som bekrefter at innehaveren etter et positivt resultat av en NAAT-test utført av helsepersonell eller kvalifisert 

testpersonell, er friskmeldt etter en SARS-CoV-2-infeksjon (restitusjonssertifikat). 

Kommisjonen skal offentliggjøre listen over antigen-hurtigtester for covid-19 som er utarbeidet på grunnlag av Rådets 

rekommandasjon av 21. januar 2021, med eventuelle oppdateringer. 

2. Medlemsstatene eller utpekte organer som opptrer på vegne av medlemsstatene, skal utstede sertifikatene omhandlet i  

nr. 1 i denne artikkelen digitalt eller på papir, eller begge deler. De potensielle innehaverne skal ha rett til å få sertifikatene i et 

format etter eget valg. Disse sertifikatene skal være brukervennlige og inneholde en interoperabel strekkode som gjør det mulig 

å kontrollere sertifikatenes ekthet, gyldighet og integritet. Strekkoden skal oppfylle de tekniske spesifikasjonene som er fastsatt 

i henhold til artikkel 9. Opplysningene i sertifikatene skal også vises i et format som kan leses av mennesker, og skal minst 

foreligge på den utstedende medlemsstatens offisielle språk og på engelsk. 

3. Det skal utstedes et eget sertifikat for hver vaksinasjon, hvert testresultat eller hver restitusjon. Et slikt sertifikat skal ikke 

inneholde opplysninger fra tidligere sertifikater, med mindre annet er fastsatt i denne forordningen. 

4. Sertifikatene omhandlet i nr. 1 skal utstedes vederlagsfritt. Innehaveren skal ha rett til å anmode om å få utstedt et nytt 

sertifikat dersom personopplysningene i det opprinnelige sertifikatet ikke, eller ikke lenger, er nøyaktige eller oppdaterte, 

herunder med hensyn til innehaverens vaksinasjon, testresultat eller restitusjon, eller dersom originalsertifikatet ikke lenger er 

tilgjengelig for innehaveren. Det kan kreves et passende gebyr for å utstede et nytt sertifikat i tilfelle av gjentatte tap. 

5. Sertifikatene omhandlet i nr. 1 skal inneholde følgende tekst: 

«Dette sertifikatet er ikke et reisedokument. Den vitenskapelige dokumentasjonen på vaksinasjon, testing og restitusjon i 

forbindelse med covid-19 utvikler seg fortsatt, også når det gjelder nye virusvarianter som gir grunn til bekymring. Før avreise 

bør du finne ut hvilke folkehelsetiltak og tilknyttede begrensninger som gjelder på bestemmelsesstedet.» 

Medlemsstatene skal gi innehaveren klar, omfattende og rettidig informasjon om utstedelsen av og formålet med 

vaksinasjonssertifikater, testsertifikater eller restitusjonssertifikater i henhold til denne forordningen. 

6. Innehav av sertifikatene omhandlet i nr. 1 skal ikke være en forutsetning for å utøve retten til fri bevegelighet. 

7. Utstedelse av sertifikater i henhold til nr. 1 i denne artikkelen skal ikke føre til forskjellsbehandling basert på innehav av 

et sertifikat av en bestemt kategori som omhandlet i artikkel 5, 6 eller 7. 

8. Utstedelse av sertifikatene omhandlet i nr. 1 skal ikke berøre gyldigheten av andre bevis for vaksinasjon, testresultater 

eller restitusjon som er utstedt før 1. juli 2021 eller for andre formål, særlig for medisinske formål.  
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9. Operatører av persontransporttjenester over landegrensene som i henhold til nasjonal rett er forpliktet til å gjennomføre 

visse folkehelsetiltak under covid-19-pandemien, skal sikre at kontrollen av sertifikatene omhandlet i nr. 1 integreres i driften 

av transportinfrastruktur over landegrensene, for eksempel lufthavner, havner og jernbane- og busstasjoner, når det er relevant. 

10. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter at covid-19-sertifikater utstedt av et tredjeland som 

Unionen og medlemsstatene har inngått en avtale med om fri bevegelighet for personer, som gir avtalepartene mulighet til å 

begrense en slik fri bevegelighet av hensyn til folkehelsen på en ikke-diskriminerende måte, og som ikke inneholder en ordning 

for innarbeiding av unionsrettsakter, er likeverdige med sertifikatene som er utstedt i samsvar med denne forordningen. Dersom 

Kommisjonen vedtar slike gjennomføringsrettsakter, skal de berørte sertifikatene godtas på vilkårene omhandlet i artikkel 5  

nr. 5, artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 8. 

Før Kommisjonen vedtar slike gjennomføringsrettsakter, skal den vurdere om et slikt tredjeland utsteder sertifikater som er 

likeverdige med dem som utstedes i samsvar med denne forordningen, og har gitt formell garanti for at den vil godta sertifikater 

utstedt av medlemsstatene. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummeret skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren omhandlet i 

artikkel 14 nr. 2. 

11. Ved behov skal Kommisjonen be Helsesikkerhetskomiteen, ECDC eller EMA om å utstede retningslinjer om tilgjengelig 

vitenskapelig dokumentasjon på virkningene av medisinske hendelser som dokumenteres i sertifikatene omhandlet i nr. 1, 

særlig med hensyn til nye SARS-CoV-2-varianter som gir grunn til bekymring. 

Artikkel 4 

Tillitsramme for EUs digitale covid-sertifikat 

1. Kommisjonen og medlemsstatene skal opprette og opprettholde en tillitsramme for EUs digitale covid-sertifikat. 

2. Tillitsrammen skal baseres på en infrastruktur for offentlige nøkler og gjøre det mulig å utstede og kontrollere ektheten, 

gyldigheten og integriteten til sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 på en pålitelig og sikker måte. Tillitsrammen skal gjøre 

det mulig å avsløre bedrageri, særlig forfalskning. I tillegg kan den støtte den bilaterale utvekslingen av lister over tilbakekalte 

sertifikater som inneholder de unike sertifikatidentifikatorene for tilbakekalte sertifikater. Slike lister over tilbakekalte 

sertifikater skal ikke inneholde andre personopplysninger. Kontrollen av sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 og, dersom 

det er relevant, lister over tilbakekalte sertifikater skal ikke føre til at utstederen underrettes om kontrollen. 

3. Tillitsrammen skal tilstrebe å sikre interoperabilitet med teknologiske systemer som er opprettet på internasjonalt plan. 

Artikkel 5 

Vaksinasjonssertifikat 

1. Hver medlemsstat skal automatisk eller på anmodning fra de berørte personene utstede vaksinasjonssertifikatene 

omhandlet i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) til personer som har fått en covid-19-vaksine. Disse personene skal informeres om at de 

har rett til å få et vaksinasjonssertifikat. 

2. Vaksinasjonssertifikatet skal inneholde følgende kategorier av personopplysninger: 

a) Innehaverens identitet. 

b) Opplysninger om covid-19-vaksinen og antall doser innehaveren har fått. 

c) Sertifikatmetadata, for eksempel sertifikatutstederen eller en unik sertifikatidentifikator. 

Personopplysningene skal inngå i vaksinasjonssertifikatet i samsvar med de spesifikke datafeltene som angis i nr. 1 i vedlegget.  
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Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 12 for å endre nr. 1 i vedlegget ved å endre 

eller fjerne datafelter, eller ved å tilføye datafelter som omfattes av de kategoriene av personopplysninger som er nevnt i første 

ledd bokstav b) og c) i dette nummeret, dersom en slik endring er nødvendig for å kontrollere og bekrefte vaksinasjons-

sertifikatets ekthet, gyldighet og integritet, i tilfelle av vitenskapelige framskritt med hensyn til å begrense covid-19-pandemien, 

eller for å sikre interoperabilitet med internasjonale standarder. 

3. Vaksinasjonssertifikatet skal utstedes i et sikkert og interoperabelt format i samsvar med artikkel 3 nr. 2 etter at hver dose 

er gitt, og skal tydelig angi om vaksinasjonsbehandlingen er fullført eller ikke. 

4. Dersom ny vitenskapelig dokumentasjon eller behovet for å sikre interoperabilitet med internasjonale standarder og 

teknologiske systemer gjør det nødvendig av tvingende hasteårsaker, skal prosedyren fastsatt i artikkel 13 anvendes på 

delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne artikkelen. 

5. Dersom medlemsstatene godtar bevis for vaksinasjon for å fravike begrensninger av fri bevegelighet som er innført i 

samsvar med unionsretten for å begrense spredningen av SARS-CoV-2, skal de også, på de samme vilkårene, godta 

vaksinasjonssertifikater som er utstedt av andre medlemsstater i samsvar med denne forordningen, for en covid-19-vaksine som 

det er utstedt en markedsføringstillatelse for i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004. 

Medlemsstatene kan også for samme formål godta vaksinasjonssertifikater som er utstedt av andre medlemsstater i samsvar 

med denne forordningen, for en covid-19-vaksine som en medlemsstats vedkommende myndighet i henhold til direktiv 

2001/83/EF har gitt en markedsføringstillatelse for, en covid-19-vaksine som er midlertidig godkjent for utlevering i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 i nevnte direktiv, eller en covid-19-vaksine som har gjennomgått hele prosedyren for opptak på WHOs liste 

over vaksiner til bruk i nødssituasjoner. 

Dersom medlemsstatene godtar vaksinasjonssertifikater for en covid-19-vaksine omhandlet i andre ledd, skal de på de samme 

vilkårene også godta vaksinasjonssertifikater som er utstedt av andre medlemsstater i samsvar med denne forordningen for 

samme covid-19-vaksine. 

Artikkel 6 

Testsertifikat 

1. Hver medlemsstat skal automatisk eller på anmodning fra de berørte personene utstede testsertifikatene omhandlet i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) til personer som er testet for SARS-CoV-2-infeksjon. Disse personene skal informeres om at de har 

rett til å få et testsertifikat. 

2. Testsertifikatet skal inneholde følgende kategorier av personopplysninger: 

a) Innehaverens identitet. 

b) Opplysninger om NAAT-testen eller antigen-hurtigtesten som innehaveren har gjennomgått. 

c) Sertifikatmetadata, for eksempel sertifikatutstederen eller en unik sertifikatidentifikator. 

Personopplysningene skal inngå i testsertifikatet i samsvar med de spesifikke datafeltene som angis i nr. 2 i vedlegget. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 12 for å endre nr. 2 i vedlegget ved å endre 

eller fjerne datafelter, eller ved å tilføye datafelter som omfattes av de kategoriene av personopplysninger som er nevnt i første 

ledd bokstav b) og c) i dette nummeret, dersom en slik endring er nødvendig for å kontrollere og bekrefte testsertifikatets 

ekthet, gyldighet og integritet, i tilfelle av vitenskapelige framskritt med hensyn til å begrense covid-19-pandemien, eller for å 

sikre interoperabilitet med internasjonale standarder. 

3. Testsertifikatet skal utstedes i et sikkert og interoperabelt format i samsvar med artikkel 3 nr. 2.  
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4. Dersom ny vitenskapelig dokumentasjon eller behovet for å sikre interoperabilitet med internasjonale standarder og 

teknologiske systemer gjør det nødvendig av tvingende hasteårsaker, skal prosedyren fastsatt i artikkel 13 anvendes på 

delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne artikkelen. 

5. Dersom medlemsstatene krever bevis for en test for SARS-CoV-2-infeksjon for å fravike begrensninger av fri 

bevegelighet som, i samsvar med unionsretten og idet det tas hensyn til den særlige situasjonen for samfunn i grenseområder, er 

innført for å begrense spredningen av SARS-CoV-2, skal de også godta, på de samme vilkårene, testsertifikater som viser et 

negativt resultat og er utstedt av andre medlemsstater i samsvar med denne forordningen. 

Artikkel 7 

Restitusjonssertifikat 

1. Hver medlemsstat skal på anmodning utstede restitusjonssertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 bokstav c). 

Restitusjonssertifikat skal utstedes tidligst elleve dager etter den datoen da en person første gang tok en NAAT-test som ga 

positivt resultat. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 12 for å endre antallet dager som skal gå før 

et restitusjonssertifikat skal utstedes, på grunnlag av retningslinjer fra Helsesikkerhetskomiteen i samsvar med artikkel 3 nr. 11 

eller på grunnlag av vitenskapelig dokumentasjon som ECDC har gjennomgått. 

2. Restitusjonssertifikatet skal inneholde følgende kategorier av personopplysninger: 

a) Innehaverens identitet. 

b) Opplysninger om innehaverens tidligere SARS-CoV-2-infeksjon etter et positivt testresultat. 

c) Sertifikatmetadata, for eksempel sertifikatutstederen eller en unik sertifikatidentifikator. 

Personopplysningene skal inngå i restitusjonssertifikatet i samsvar med de spesifikke datafeltene som angis i nr. 3 i vedlegget. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 12 for å endre nr. 3 i vedlegget ved å endre 

eller fjerne datafelter, eller ved å tilføye datafelter som omfattes av de kategoriene av personopplysninger som er nevnt i første 

ledd bokstav b) og c) i dette nummeret, dersom en slik endring er nødvendig for å kontrollere og bekrefte restitusjons-

sertifikatets ekthet, gyldighet og integritet, i tilfelle av vitenskapelige framskritt med hensyn til å begrense covid-19-pandemien, 

eller for å sikre interoperabilitet med internasjonale standarder. 

3. Restitusjonssertifikatet skal utstedes i et sikkert og interoperabelt format i samsvar med artikkel 3 nr. 2. 

4. På grunnlag av retningslinjer mottatt i henhold til artikkel 3 nr. 11 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 12 for å endre nr. 1 i denne artikkelen og artikkel 3 nr. 1 bokstav c) for å gjøre det mulig å 

utstede et restitusjonssertifikat på grunnlag av en positiv antigen-hurtigtest, antistofftest, herunder en serologisk test for 

påvisning av antistoffer mot SARS-CoV-2, eller en annen vitenskapelig validert metode. Slike delegerte rettsakter skal også 

endre nr. 3 i vedlegget ved å tilføye, endre eller fjerne datafeltene som omfattes av de kategoriene av personopplysninger som 

er nevnt i nr. 2 bokstav b) og c) i denne artikkelen. 

5. Etter at de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 4 er vedtatt, skal Kommisjonen offentliggjøre listen over antistofftester som 

kan danne grunnlag for utstedelse av et restitusjonssertifikat, som skal utarbeides av Helsesikkerhetskomiteen, med eventuelle 

oppdateringer. 

6. I rapporten omhandlet i artikkel 16 nr. 1 skal Kommisjonen vurdere om det på bakgrunn av tilgjengelig vitenskapelig 

dokumentasjon er hensiktsmessig og mulig å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 4 i denne artikkelen. Før Kommisjonen 

framlegger denne rapporten, skal den søke regelmessig veiledning i henhold til artikkel 3 nr. 11 om tilgjengelig vitenskapelig 

dokumentasjon og standardiseringsnivået når det gjelder muligheten til å utstede restitusjonssertifikater på grunnlag av 

antistofftester, herunder serologiske tester for påvisning av antistoffer mot SARS-CoV-2, idet det tas hensyn til 

tilgjengeligheten av og tilgangen til slike tester.  
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7. Dersom ny vitenskapelig dokumentasjon eller behovet for å sikre interoperabilitet med internasjonale standarder og 

teknologiske systemer gjør det nødvendig av tvingende hasteårsaker, skal prosedyren fastsatt i artikkel 13 anvendes på 

delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne artikkelen. 

8. Dersom medlemsstatene godtar bevis for restitusjon etter SARS-CoV-2-infeksjon for å fravike begrensninger av fri 

bevegelighet som er innført i samsvar med unionsretten for å begrense spredningen av SARS-CoV-2, skal de, på de samme 

vilkårene, godta restitusjonssertifikater som er utstedt av andre medlemsstater i samsvar med denne forordningen. 

Artikkel 8 

Covid-19-sertifikater og annen dokumentasjon utstedt av et tredjeland 

1. Dersom det i et tredjeland er utstedt et vaksinasjonssertifikat for en covid-19-vaksine som tilsvarer en av covid-19-

vaksinene nevnt i artikkel 5 nr. 5, og myndighetene i en medlemsstat har fått alle nødvendige opplysninger, inkludert pålitelig 

bevis for vaksinasjon, kan disse myndighetene på anmodning utstede et vaksinasjonssertifikat som nevnt i artikkel 3 nr. 1 

bokstav a) til den berørte personen. En medlemsstat skal ikke være forpliktet til å utstede et vaksinasjonssertifikat for en covid-

19-vaksine som ikke er godkjent for bruk på dens territorium. 

2. Kommisjonen kan vedta en gjennomføringsrettsakt som fastsetter at covid-19-sertifikater utstedt av et tredjeland i samsvar 

med standarder og teknologiske systemer som er interoperable med tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat, og som gjør 

det mulig å kontrollere sertifikatets ekthet, gyldighet og integritet samt inneholder de dataene som angis i vedlegget, skal anses 

som likeverdige med sertifikater utstedt av medlemsstatene i samsvar med denne forordningen, for å gjøre det lette 

innehavernes utøvelse av sin rett til fri bevegelighet i Unionen. 

Før Kommisjonen vedtar en slik gjennomføringsrettsakt, skal den vurdere om covid-19-sertifikater utstedt av tredjelandet 

oppfyller vilkårene i første ledd. 

Gjennomføringsrettsakten nevnt i første ledd i dette nummeret skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren omhandlet i 

artikkel 14 nr. 2. 

Kommisjonen skal offentliggjøre listen over gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold til dette nummeret. 

3. Medlemsstatenes godtakelse av sertifikatene omhandlet i denne artikkelen skal omfattes av artikkel 5 nr. 5, artikkel 6 nr. 5 

og artikkel 7 nr. 8. 

4. Dersom medlemsstatene godtar vaksinasjonssertifikater utstedt av et tredjeland for en covid-19-vaksine som nevnt i 

artikkel 5 nr. 5 andre ledd, skal de på de samme vilkårene også godta vaksinasjonssertifikater utstedt av andre medlemsstater i 

samsvar med denne forordningen for den samme covid-19-vaksinen. 

5. Denne artikkelen får anvendelse på covid-19-sertifikater og annen dokumentasjon som utstedes av de oversjøiske landene 

og territoriene som er nevnt i artikkel 355 nr. 2 i TEUV og oppført i vedlegg II til TEUV, og av Færøyene. Den får ikke 

anvendelse på covid-19-sertifikater og annen dokumentasjon som utstedes på vegne av en medlemsstat i de oversjøiske landene 

og territoriene som er nevnt i artikkel 355 nr. 2 i TEUV og oppført i vedlegg II til TEUV, eller i Færøyene. 

Artikkel 9 

Tekniske spesifikasjoner 

1. For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av den tillitsrammen som opprettes gjennom denne forordningen, skal 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som inneholder tekniske spesifikasjoner og regler for å 

a) utstede og kontrollere sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 på en sikker måte, 

b) ivareta personopplysningenes sikkerhet, idet det tas hensyn til dataenes art, 

c) fylle ut sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1, herunder kodesystemet og andre relevante elementer, 

d) fastsette den felles strukturen for den unike sertifikatidentifikatoren,  
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e) utstede en gyldig, sikker og interoperabel strekkode, 

f) sikre interoperabilitet med internasjonale standarder og teknologiske systemer, 

g) fordele ansvar mellom behandlingsansvarlige og med hensyn til databehandlere, i samsvar med kapittel IV i forordning 

(EU) 2016/679, 

h) sikre at personer med nedsatt funksjonsevne har tilgang til opplysninger som kan leses av mennesker, i det digitale 

sertifikatet og i papirsertifikatet, i samsvar med unionsrettens tilgjengelighetskrav. 

2. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 14 nr. 2. 

3. I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller, særlig for å sikre rask innføring av tillitsrammen, skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren omhandlet i artikkel 14 nr. 3. Gjennomførings-

rettsakter som vedtas i henhold til dette nummeret, skal gjelde i denne forordningens anvendelsesperiode. 

Artikkel 10 

Vern av personopplysninger 

1. Forordning (EU) 2016/679 får anvendelse på behandling av personopplysninger i forbindelse med gjennomføringen av 

denne forordningen. 

2. Ved anvendelsen av denne forordningen skal personopplysningene i de sertifikatene som utstedes i henhold til denne 

forordningen, bare behandles for å få tilgang til og kontrollere den informasjonen som gis i sertifikatet, med sikte på å lette 

utøvelsen av retten til fri bevegelighet i Unionen under covid-19-pandemien. Etter utløpet av denne forordningens 

anvendelsesperiode skal det ikke foretas ytterligere behandling. 

3. Personopplysningene som inngår i sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1, skal behandles av vedkommende 

myndigheter i bestemmelsesstaten eller transittmedlemsstaten eller av operatører av persontransporttjenester over 

landegrensene som i henhold til nasjonal rett er forpliktet til å gjennomføre visse folkehelsetiltak under covid-19-pandemien, 

bare for å kontrollere og bekrefte innehaverens vaksinasjon, testresultat eller restitusjon. Personopplysningene skal derfor 

begrenses til det som er strengt nødvendig. Personopplysninger som det gis tilgang til i henhold til dette nummeret, skal ikke 

lagres. 

4. Personopplysninger som behandles med sikte på utstedelse av sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1, herunder 

utstedelse av et nytt sertifikat, skal ikke lagres av utstederen lenger enn det som er strengt nødvendig for formålet, og ikke i noe 

tilfelle lenger enn den perioden sertifikatene kan brukes i for å utøve retten til fri bevegelighet. 

5. Lister over tilbakekalte sertifikater som utveksles mellom medlemsstatene i henhold til artikkel 4 nr. 2, skal ikke lagres 

etter utløpet av denne forordningens anvendelsesperiode. 

6. Myndigheter eller andre utpekte organer som har ansvar for å utstede sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1, skal anses 

som behandlingsansvarlige som definert i artikkel 4 nr. 7 i forordning (EU) 2016/679. 

7. Den fysiske eller juridiske personen, den offentlige myndigheten, institusjonen eller ethvert annet organ som har gitt en 

covid-19-vaksine eller foretatt den testen som det skal utstedes sertifikat for, skal oversende de personopplysningene som er 

nødvendige for å fylle ut datafeltene som angis i vedlegget, til myndigheter eller andre utpekte organer som har ansvar for å 

utstede sertifikatene. 

8. Dersom en behandlingsansvarlig som nevnt i nr. 6 benytter en databehandler for formålene nevnt i artikkel 28 nr. 3 i 

forordning (EU) 2016/679, skal databehandleren ikke overføre personopplysninger til et tredjeland. 

Artikkel 11 

Begrensninger av den frie bevegeligheten og informasjonsutveksling 

1. Uten at det berører medlemsstatenes myndighet til å innføre begrensninger av hensyn til folkehelsen, skal 

medlemsstatene, dersom de godtar vaksinasjonssertifikater, testsertifikater som viser et negativt resultat, eller restitusjons-

sertifikater, avstå fra å innføre ytterligere begrensninger av fri bevegelighet, som ytterligere reiserelatert testing for SARS-
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CoV-2-infeksjon ved ankomst eller reiserelatert karantene eller selvisolasjon, med mindre de er nødvendige og forholdsmessige 

med sikte på å beskytte folkehelsen som reaksjon på covid-19-pandemien, idet det også tas hensyn til tilgjengelig vitenskapelig 

dokumentasjon, herunder epidemiologiske data offentliggjort av ECDC på grunnlag av rekommandasjon (EU) 2020/1475. 

2. Dersom en medlemsstat i samsvar med unionsretten krever at innehavere av sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 etter 

ankomst til dens territorium skal gjennomføre karantene eller selvisolasjon eller testes for SARS-CoV-2-infeksjon, eller dersom 

den innfører andre begrensninger for innehavere av slike sertifikater for eksempel fordi den epidemiologiske situasjonen i en 

medlemsstat eller i en region i en medlemsstat forverres raskt, særlig som følge av en SARS-CoV-2-variant som gir grunn til 

bekymring eller interesse, skal den underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette, om mulig 48 timer før slike 

nye begrensninger innføres. For dette formålet skal medlemsstaten gi følgende opplysninger: 

a) Årsakene til begrensningene. 

b) Omfanget av begrensningene, med angivelse av hvilke sertifikatinnehavere som er underlagt eller fritatt for begrensnin-

gene. 

c) Startdatoen for og varigheten av begrensningene. 

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om utstedelsen av og vilkårene for godtakelse 

av sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1, herunder hvilke covid-19-vaksiner de godtar i henhold til artikkel 5 nr. 5 andre 

ledd. 

4. Medlemsstatene skal gi offentligheten klare, omfattende og rettidige opplysninger med hensyn til nr. 2 og 3. Som 

hovedregel skal medlemsstatene offentliggjøre disse opplysningene 24 timer før nye begrensninger trer i kraft, idet det tas 

hensyn til at en viss fleksibilitet er nødvendig i epidemiologiske nødssituasjoner. Kommisjonen kan dessuten offentliggjøre 

opplysningene fra medlemsstatene på en sentralisert måte. 

Artikkel 12 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen på vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 5 nr. 2, artikkel 6 nr. 2 og artikkel 7 

nr. 1 og 2 for en periode på tolv måneder fra 1. juli 2021. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 2, artikkel 6 nr. 2 og artikkel 1 nr. 1 og 2 kan når som helst tilbakekalles 

av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at beslutningen er kunngjort i Den europeiske unions tidende, 

eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. 

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

med prinsippene 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 5 nr. 2, artikkel 6 nr. 2 eller artikkel 7 nr. 1 eller 2 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 Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. Denne fristen skal forlenges med to måneder på initiativ fra 

Europaparlamentet eller Rådet.  
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Artikkel 13 

Hasteprosedyre 

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 at hasteprosedyren er benyttet. 

2. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt etter framgangsmåten i artikkel 12 nr. 6.  

I slike tilfeller skal Kommisjonen oppheve rettsakten umiddelbart etter at Europaparlamentet eller Rådet har meddelt sin 

beslutning om å gjøre innsigelse. 

Artikkel 14 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3. Når det vises til dette nummeret, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 5 i samme 

forordning anvendelse. 

Artikkel 15 

Innfasingsperiode 

1. Covid-19-sertifikater utstedt av en medlemsstat før 1. juli 2021 skal godtas av de andre medlemsstatene fram til  

12. august 2021 i samsvar med artikkel 5 nr. 5, artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 8 dersom de inneholder datasettet som angis i 

vedlegget. 

2. Dersom en medlemsstat ikke er i stand til å utstede sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i et format som er i samsvar 

med denne forordningen, fra 1. juli 2021, skal den underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. Dersom de 

inneholder dataene som angis i vedlegget, skal covid-19-sertifikatene som er utstedt av en slik medlemsstat i et format som ikke 

er i samsvar med denne forordningen, godtas av de andre medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 nr. 5, artikkel 6 nr. 5 og 

artikkel 7 nr. 8, fram til 12. august 2021. 

Artikkel 16 

Kommisjonens rapporter 

1. Kommisjonen skal innen 31. oktober 2021 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet. Rapporten skal 

inneholde en oversikt over 

a) antall sertifikater som er utstedt i henhold til denne forordningen, 

b) veiledning søkt i henhold til artikkel 3 nr. 11 om tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og standardiseringsnivået når det 

gjelder muligheten til å utstede restitusjonssertifikater på grunnlag av antistofftester, herunder serologiske tester for 

påvisning av antistoffer mot SARS-CoV-2, idet det tas hensyn til tilgjengeligheten av og tilgangen til slike tester, og 

c) de opplysningene som er mottatt i henhold til artikkel 11. 

2. Kommisjonen skal innen 31. mars 2022 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av denne 

forordningen. 

Rapporten skal særlig omfatte en vurdering av denne forordningens innvirkning på arbeidet med å lette fri bevegelighet, 

inkludert på reiser og turisme og godtakelsen av ulike vaksinetyper, på grunnleggende rettigheter og ikke-diskriminering samt 

på vernet av personopplysninger under covid-19-pandemien. 
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Rapporten kan følges av forslag til regelverk, særlig for å forlenge denne forordningens anvendelsesperiode, idet det tas hensyn 

til utviklingen i den epidemiologiske situasjonen knyttet til covid-19-pandemien. 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2021 til 30. juli 2022. 

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

Utferdiget i Brussel 14. juni 2021. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

A. COSTA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

DATASETT FOR SERTIFIKATER 

1. Følgende datafelter skal inngå i vaksinasjonssertifikatet: 

a) Navn: etternavn og fornavn, i den rekkefølgen. 

b) Fødselsdato. 

c) Aktuell sykdom eller aktuelt smittestoff: Covid-19 (SARS-CoV-2 eller en variant av dette). 

d) Covid-19-vaksine eller -profylakse. 

e) Covid-19-vaksinens produktnavn. 

f) Innehaver av markedsføringstillatelse for covid-19-vaksinen eller covid-19-vaksineprodusent. 

g) Nummer i en serie av doser og samlet antall doser i serien. 

h) Vaksinasjonsdato, med angivelse av datoen for siste mottatte dose. 

i) Navn på medlemsstaten eller tredjelandet der vaksinen ble gitt. 

j) Sertifikatutsteder. 

k) Unik sertifikatidentifikator. 

2. Følgende datafelter skal inngå i testsertifikatet: 

a) Navn: etternavn og fornavn, i den rekkefølgen. 

b) Fødselsdato. 

c) Aktuell sykdom eller aktuelt smittestoff: Covid-19 (SARS-CoV-2 eller en variant av dette). 

d) Testtype. 

e) Testnavn (valgfritt i forbindelse med NAAT-test). 

f) Testprodusent (valgfritt i forbindelse med NAAT-test). 

g) Dato og klokkeslett for testen. 

h) Testresultat. 

i) Testsenter eller -stasjon (valgfritt i forbindelse med antigen-hurtigtest). 

j) Navn på medlemsstaten eller tredjelandet der testen ble utført. 

k) Sertifikatutsteder. 

l) Unik sertifikatidentifikator. 

3. Følgende datafelter skal inngå i restitusjonssertifikatet: 

a) Navn: etternavn og fornavn, i den rekkefølgen. 

b) Fødselsdato. 

c) Sykdom eller smittestoff som innehaveren er friskmeldt etter å ha hatt. Covid-19 (SARS-CoV-2 eller en variant av 

dette). 

d) Dato for innehaverens første positive NAAT-testresultat. 

e) Navn på medlemsstaten eller tredjelandet der testen ble utført. 

f) Sertifikatutsteder. 

g) Dato sertifikatet er gyldig fra. 

h) Dato sertifikatet er gyldig til (høyst 180 dager etter datoen for det første positive NAAT-testresultatet). 

i) Unik sertifikatidentifikator. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2021/1073 

av 28. juni 2021 

om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for gjennomføringen av tillitsrammen for  

EUs digitale covid-sertifikat fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse 

av interoperable covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å lette fri 

bevegelighet under covid-19-pandemien(1), særlig artikkel 9 nr. 1 og 3, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2021/953 fastsettes EUs digitale covid-sertifikat, som har som formål å dokumentere at en person har 

fått en covid-19-vaksine, har fått et negativt testresultat eller har blitt frisk etter infeksjonen. 

2) For at EUs digitale covid-sertifikat skal kunne brukes i hele Unionen, må det fastsettes tekniske spesifikasjoner og regler 

for utfylling og sikker utstedelse og kontroll av de digitale covid-sertifikatene, og for å sikre vernet av person-

opplysninger, fastsette en felles struktur for den unike sertifikatidentifikatoren og utstede en gyldig, sikker og 

interoperabel strekkode. Denne tillitsrammen fastsetter også premissene for å sikre interoperabilitet med internasjonale 

standarder og teknologiske systemer, og kan dermed utgjøre en modell for samarbeid på globalt plan. 

3) Evnen til å lese og tolke EUs digitale covid-sertifikat krever en felles datastruktur og enighet om den tilsiktede 

betydningen av hvert datafelt i nyttedataene og dets mulige verdier. For å fremme en slik interoperabilitet er det 

nødvendig å definere en felles samordnet datastruktur for rammen for EUs digitale covid-sertifikat. Retningslinjene for 

denne rammen er utarbeidet av nettverket for e-helsetjenester, som er opprettet på grunnlag av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/24/EU(2). Det bør tas hensyn til disse retningslinjene ved fastsettelsen av de tekniske spesifikasjonene 

som angir formatet for og tillitsforvaltningen i forbindelse med EUs digitale covid-sertifikat. Det bør fastsettes en 

datastruktur og kodingsmekanismer samt en mekanisme for transportkoding i et maskinleselig optisk format (QR), som 

kan vises på skjermen til en mobil enhet eller skrives ut på papir. 

4) I tillegg til de tekniske spesifikasjonene for formatet for og tillitsforvaltningen av EUs digitale covid-sertifikat bør det 

fastsettes alminnelige regler for utfylling av sertifikatene, slik at de kan brukes for kodede verdier i EUs digitale covid-

sertifikat. De verdisettene som skal brukes for å gjennomføre disse reglene, bør regelmessig oppdateres og 

offentliggjøres av Kommisjonen, på grunnlag av det relevante arbeidet i nettverket for e-helsetjenester. 

5) I henhold til forordning (EU) 2021/953 skal autentiske sertifikater som inngår i det digitale covid-sertifikatet for EU, 

kunne identifiseres enkeltvis ved hjelp av en unik sertifikatidentifikator, idet det tas hensyn til at borgere kan få utstedt 

mer enn ett sertifikat i det tidsrommet forordning (EU) 2021/953 er i kraft. Den unike sertifikatidentifikatoren skal bestå 

av en alfanumerisk streng, og medlemsstatene bør sikre at den ikke inneholder data som knytter den til andre 

dokumenter eller identifikatorer, for eksempel passnummer eller ID-kortnummer, for å hindre at innehaveren kan 

identifiseres. For å sikre at sertifikatidentifikatoren er unik, bør det fastsettes tekniske spesifikasjoner og regler for den 

felles strukturen for denne.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 30.6.2021, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2021 av  

30. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII (Etableringsrett), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 211 av 15.6.2021, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene 

(EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45). 
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6) Sikkerheten, autentisiteten, gyldigheten og integriteten til de sertifikatene som inngår i EUs digitale covid-sertifikat, og 

deres samsvar med Unionens personvernregelverk, er avgjørende for at de skal kunne godtas i alle medlemsstater. Disse 

målene nås gjennom tillitsrammen med regler og infrastruktur for pålitelig og sikker utstedelse og kontroll av EUs 

digitale covid-sertifikater. Tillitsrammen bør blant annet baseres på en infrastruktur for offentlige nøkler (PKI (Public 

Key Infrastructure)) med en tillitskjede fra medlemsstatenes helsemyndigheter eller andre betrodde myndigheter til de 

enkelte enhetene som utsteder EUs digitale covid-sertifikater. For å sikre et interoperabilitetssystem for hele EU har 

Kommisjonen derfor opprettet et sentralt system – portalen for EUs digitale covid-sertifikat («portalen») – som lagrer 

offentlige nøkler som brukes til kontrollen. Når QR-kodesertifikatet skannes, kontrolleres den digitale signaturen ved 

hjelp av den relevante offentlige nøkkelen, som tidligere er lagret i den sentrale portalen. Digitale signaturer kan 

benyttes for å sikre dataenes integritet og autentisitet. Infrastrukturer for offentlige nøkler skaper tillit gjennom å kople 

offentlige nøkler til sertifikatutstedere. I portalen brukes flere offentlig-nøkkel-sertifikater for å kontrollere 

autentisiteten. For å sikre en sikker datautveksling av offentlig-nøkkel-materiale mellom medlemsstatene og muliggjøre 

bred interoperabilitet er det nødvendig å fastsette hvilke offentlig-nøkkel-sertifikater som kan brukes, og hvordan de bør 

genereres. 

7) Denne beslutningen gjør det mulig å iverksette kravene i forordning (EU) 2021/953 på en måte som minimerer 

behandlingen av personopplysninger til det som er nødvendig for at EUs digitale covid-sertifikat skal kunne tas i bruk, 

og bidrar til at de behandlingsansvarlige som foretar den siste kontrollen, respekterer det innebygde personvernet. 

8) I samsvar med forordning (EU) 2021/953 anses myndighetene eller andre utpekte organer som har ansvar for å utstede 

sertifikatene, som behandlingsansvarlige nevnt i artikkel 4 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/679(3) ettersom de behandler personopplysninger i forbindelse med utstedelsesprosessen. Avhengig av hvordan 

medlemsstatene organiserer utstedelsesprosessen, kan det være en eller flere myndigheter eller et eller flere utpekte 

organer, for eksempel regionale helsetjenester. I samsvar med nærhetsprinsippet er dette opp til medlemsstatene. Det er 

derfor medlemsstatene som best kan sikre at dersom det finnes flere myndigheter eller andre utpekte organer, så er deres 

respektive ansvarsområder klart fordelt, uavhengig av om de er atskilte eller felles behandlingsansvarlige (herunder 

regionale helsetjenester som oppretter en felles pasientportal for utstedelse av sertifikatene). Når det gjelder den 

kontrollen av sertifikater som foretas av vedkommende myndigheter i bestemmelsesstaten eller transittmedlemsstaten 

eller av operatører av persontransporttjenester over landegrensene som i henhold til nasjonal rett er forpliktet til å 

gjennomføre visse folkehelsetiltak under covid-19-pandemien, skal disse kontrollørene oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til personvernreglene. 

9) Det foretas ingen behandling av personopplysninger gjennom portalen for EUs digitale covid-sertifikat, ettersom 

portalen bare inneholder de signerende myndighetenes offentlige nøkler. Disse nøklene gjelder de signerende 

myndighetene og tillater verken direkte eller indirekte gjenidentifisering av en fysisk person som sertifikatet er utstedt 

til. I sin rolle som forvalter av portalen bør Kommisjonen derfor verken være behandlingsansvarlig eller databehandler i 

forbindelse med personopplysninger. 

10) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 42 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/1725(4) og avga uttalelse 22. juni 2021. 

11) Ettersom tekniske spesifikasjoner og regler er nødvendige for at forordning (EU) 2021/953 skal kunne anvendes fra  

1. juli 2021, er det berettiget at denne beslutningen får anvendelse umiddelbart. 

12) I lys av behovet for en rask innføring av EUs digitale covid-sertifikat bør denne beslutningen tre i kraft den dagen den 

kunngjøres. 

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 



Nr. 83/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

De tekniske spesifikasjonene for EUs digitale covid-sertifikat, som fastsetter den generiske datastrukturen, kodingsmekanis-

mene og mekanismen for transportkoding i et maskinleselig optisk format, er fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Reglene for utfylling av sertifikatene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 2021/953 er fastsatt i vedlegg II til denne 

beslutningen. 

Artikkel 3 

Kravene til den felles strukturen for den unike sertifikatidentifikatoren er fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Reglene for forvaltning av offentlig-nøkkel-sertifikater i forbindelse med portalen for EUs digitale covid-sertifikat, som støtter 

tillitsrammens interoperabilitetsaspekter, er fastsatt i vedlegg IV. 

Denne beslutningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 28. juni 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

FORMAT OG TILLITSFORVALTNING 

Generisk datastruktur, kodingsmekanismer og mekanisme for transportkoding i et maskinleselig optisk format 

(heretter kalt «QR») 

1. Innledning 

De tekniske spesifikasjonene som er fastsatt i dette vedlegget, omfatter en generisk datastruktur og kodingsmekanismer 

for EUs digitale covid-sertifikat (heretter kalt «DCC»). De fastsetter også en mekanisme for transportkoding i et 

maskinleselig optisk format («QR»), som kan vises på skjermen til en mobil enhet eller skrives ut. Beholderformatene 

for det elektroniske helsesertifikatet som er fastsatt i disse spesifikasjonene, er generiske, men brukes i denne 

forbindelsen til å oppbevare DCC-et. 

2. Terminologi 

I dette vedlegget menes med «utstedere» organisasjoner som bruker disse spesifikasjonene for å utstede 

helsesertifikater, og med «kontrollører» organisasjoner som godtar helsesertifikater som dokumentasjon for helsestatus. 

Med «deltakere» menes utstedere og kontrollører. Visse aspekter som fastsettes i dette vedlegget må samordnes mellom 

deltakerne, for eksempel forvaltningen av et navneområde og utdelingen av kryptonøkler. Det antas at en part, heretter 

kalt «sekretariatet», utfører disse oppgavene. 

3. Beholderformat for det elektroniske helsesertifikatet 

Beholderformatet for det elektroniske helsesertifikatet (Electronic Health Certificate Container Format («HCERT»)) er 

utformet slik at helsesertifikater fra forskjellige utstedere er ensartede og standardiserte. Formålet med disse 

spesifikasjonene er å harmonisere den måten disse helsesertifikatene representeres, kodes og signeres på, med sikte på å 

fremme interoperabilitet. 

Evnen til å lese og tolke et DCC som er utstedt av en utsteder, krever en felles datastruktur og enighet om betydningen 

av hvert datafelt i nyttedataene. For å fremme slik interoperabilitet defineres en felles samordnet datastruktur ved hjelp 

av et «JSON»-skjema som utgjør rammen for DCC-et. 

3.1. Nyttedataenes struktur 

Nyttedataene struktureres og kodes som en CBOR med en digital COSE-signatur. Dette kalles ofte «CBOR Web 

Token» (heretter kalt «CWT») og er definert i RFC 8392(1). Nyttedataene som defineres i de følgende avsnittene, 

overføres i et HCERT-krav. 

Kontrolløren må kunne kontrollere integriteten og autentisiteten til nyttedataenes opprinnelse. For å stille denne 

mekanismen til rådighet må utstederen signere CWT ved hjelp av et asymmetrisk elektronisk signatursystem som 

definert i COSE-spesifikasjonen (RFC 8152(2)). 

3.2. CWT-krav 

3.2.1. Over s ikt  o ver  CWT-st ruk turen  

Beskyttet konvolutt (Protected Header) 

— Signaturalgoritme (Signature Algorithm) (alg, etikett1) 

— Nøkkelidentifikator (Key Identifier) (kid, etikett 4) 

Nyttedata (Payload) 

— Utsteder (Issuer) (iss, kravnøkkel 1, valgfritt, utsteders ISO 3166-1 alpha-2) 

— Utstedt den (Issued At) (iat, kravnøkkel 6) 

— Utløpsdato (Expiration Time) (exp, kravnøkkel 4) 

— Helsesertifikat (Health Certificate) (hcert, kravnøkkel -260) 

— EUs digitale covid-sertifikat, versjon 1 (EU Digital COVID Certificate v1) (eu_DCC_v1, kravnøkkel 1) 

Signatur  

  

(1) rfc8392 (ietf.org) 

(2) rfc8152 (ietf.org) 
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3.2.2. S ign atura lgo r i tme  

Parameteren for signaturalgoritme (alg) angir hvilken algoritme som brukes for å opprette signaturen. Den skal oppfylle 

eller overstige de nåværende SOG-IS-retningslinjene som sammenfattes nedenfor. 

En primær og en sekundær algoritme defineres. Sekundæralgoritmen bør brukes bare dersom den primære algoritmen 

ikke kan godtas i henhold til de reglene og forskriftene som utstederen er pålagt. 

For å garantere systemets sikkerhet må all utføring omfatte den sekundære algoritmen. Av den grunn må både den 

primære og den sekundære algoritmen utføres. 

SOG-IS-verdiene for den primære og den sekundære algoritmen er følgende: 

— Primær algoritme: Den primære algoritmen er digital signaturalgoritme for elliptisk kurve (Elliptic Curve Digital 

Signature Algorithm (ECDSA)) som definert i (ISO/IEC 14888–3: 2006) avsnitt 2.3, som bruker P-256-

parametrene som definert i tillegg D (D.1.2.3) til (FIPS PUB 186–4) kombinert med hash-algoritmen SHA-256 som 

definert i (ISO/IEC 10118–3: 2004) funksjon 4. 

Dette tilsvarer COSE-algoritmeparameter ES256. 

— Sekundær algoritme: Den sekundære algoritmen er RSASSA-PSS som definert i (RFC 8230(3)) med en modul på 

2048 bit kombinert med hash-algoritmen SHA-256 som definert i (ISO/IEC 10118–3: 2004) funksjon 4. 

Dette tilsvarer COSE-algoritmeparameter PS256. 

3.2.3. Nøkkel iden t i f i kator  

Kravet «nøkkelidentifikator» (Key Identifier) (kid) angir det dokumentsigneringssertifikatet (Document Signer 

Certificate, (DSC)) som inneholder den offentlige nøkkelen som kontrolløren skal bruke for å kontrollere den digitale 

signaturen. Forvaltning av offentlig-nøkkel-sertifikater, herunder krav til DSC-er, beskrives i vedlegg IV. 

Kontrollørene bruker kravet «nøkkelidentifikator» (kid) for å velge riktig offentlig nøkkel fra en liste over nøkler som er 

tilordnet utstederen som angis i kravet «utsteder» (iss). En utsteder kan av administrative årsaker og ved 

nøkkelutskiftinger bruke flere forskjellige nøkler parallelt. Nøkkelidentifikatoren er ikke et sikkerhetskritisk felt. Den 

kan derfor om nødvendig også plasseres i en ubeskyttet konvolutt. Kontrollørene må godta begge alternativer. Dersom 

begge alternativene foreligger, skal nøkkelidentifikatoren i den beskyttede konvolutten brukes. 

Ettersom identifikatoren forkortes (for å begrense størrelsen), kan det ikke utelukkes at den samlede listen over DSC-er 

som en kontrollør godtar, kan inneholde DSC-er med samme kid. En kontrollør må derfor kontrollere alle DSC-er med 

denne kid-en. 

3.2.4. Uts t eder  

Kravet «utsteder» (iss) er en strengverdi som eventuelt kan inneholde ISO 3166-1 alfa-2-landkoden for den enheten som 

utsteder helsesertifikatet. En kontrollør kan bruke dette kravet for å identifisere hvilket sett av DSC-er som skal brukes 

til kontrollen. Kravnøkkel 1 brukes for å identifisere dette kravet. 

3.2.5. Ut løpsd ato  

Kravet «utløpsdato» (exp) skal ha et tidsstempel i numerisk datoformat med heltall («integer NumericDate format», som 

spesifisert i RFC 8392(4) avsnitt 2), som angir til hvilken dato den aktuelle signaturen for nyttedataene skal anses som 

gyldig, og etter hvilken kontrolløren må avvise nyttedataene fordi de har utløpt. Formålet med parameteren utløpsdato 

er å fastsette en grense for helsesertifikatets gyldighetsperiode. Kravnøkkel 4 brukes for å identifisere dette kravet. 

Utløpsdatoen skal ikke være senere enn utløpet av DSC-ets gyldighetsperiode.  

  

(3) rfc8230 (ietf.org) 

(4) rfc8392 (ietf.org) 
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3.2.6. Uts t ed t  d en  

Kravet «utstedt den» (iat) skal inneholde et tidsstempel i numerisk datoformat med heltall («integer NumericDate 

format», som spesifisert i RFC 8392(5) avsnitt 2), som angir tidspunktet da helsesertifikatet ble utstedt. 

Datoen i feltet «utstedt den» skal ikke være før DSC-ets gyldighetsperiode. 

Kontrollørene kan anvende ytterligere tiltak for å begrense helsesertifikatets gyldighet på grunnlag av utstedelses-

tidspunktet. Kravnøkkel 6 brukes for å identifisere dette kravet. 

3.2.7. Kravet  «he lseser t i f i kat »  

Kravet «helsesertifikat» (hcert) er et JSON-objekt (RFC 7159 (6)) som inneholder opplysninger om helsestatus. Det kan 

finnes flere forskjellige typer helsesertifikat under samme krav, og DCC-et er et av dem. 

JSON er bare beregnet på bruk i skjemaer. Representasjonsformatet er CBOR, som definert i (RFC 7049(7)). 

Applikasjonsutviklere kan i praksis verken avkode eller kode til og fra JSON-formatet, men skal bruke minnestrukturen. 

Den kravnøkkelen som skal brukes for å identifisere dette kravet, er -260. 

Strenger i JSON-objektet bør normaliseres i samsvar med «Normalization Form Canonical Composition» (NFC) som er 

definert i Unicode-standarden. Avkodingsapplikasjoner bør imidlertid være romslige og robuste med hensyn til disse 

aspektene, og det oppfordres på det sterkeste til at enhver rimelig typekonvertering godtas. Dersom det i forbindelse 

med avkoding eller i etterfølgende sammenligningsfunksjoner blir funnet ikke-normaliserte data, bør utføringene skje 

som når inndata er normalisert til NFC. 

4. Serialisering og opprettelse av DCC-ets nyttedata 

Som serialiseringsmønster brukes følgende skjema: 

 

Prosessen starter med at data utledes, for eksempel fra et helsedataregister (eller en ekstern datakilde), og de utledede 

dataene struktureres i samsvar med de definerte DCC-skjemaene. I denne prosessen kan konverteringen til det definerte 

dataformatet og omdanningen til et format som kan leses av mennesker, finne sted før serialiseringen til CBOR starter. 

Kravenes akronymer skal i hvert tilfelle koples til visningsnavnene før serialisering og etter avserialisering. 

Valgfritt nasjonalt datainnhold er ikke tillatt i sertifikater utstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953(8). 

Datainnholdet er begrenset til de definerte dataelementene i det minstesettet av data som er angitt i vedlegget til 

forordning (EU) 2021/953.  

  

(5) rfc8392 (ietf.org) 

(6) rfc7159 (ietf.org) 

(7) rfc7049 (ietf.org) 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-

sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien 

(EUT L 211 av 15.6.2021, s. 1). 
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5. Transportkoding 

5.1. Rådata 

I forbindelse med arbitrære datagrensesnitt kan HCERT og dets nyttedata overføres som de er, ved hjelp av enhver form 

for underliggende 8-bits sikker og pålitelig datatransport. Disse grensesnittene kan omfatte NFC (Near-Field 

Communication), Bluetooth eller overføring via en applikasjonslagsprotokoll, for eksempel overføring av et HCERT fra 

utstederen til en innehavers mobile enhet. 

Dersom overføringen av HCERT fra utstederen til innehaveren er basert på et grensesnitt som bare brukes til 

presentasjon (for eksempel SMS, e-post), anvendes selvsagt ikke transportkoding av rådata. 

5.2. Strekkode 

5.2.1. Ko mprimer in g av n yt t ed at a  (CWT)  

For å redusere størrelsen av HCERT og øke hastigheten og påliteligheten i forbindelse med leseprosessen skal CWT 

komprimeres ved hjelp av ZLIB (RFC 1950(9)) og «Deflate»-komprimeringsmekanismen i det formatet som er definert 

i RFC 1951(10). 

5.2.2. QR 2D-st rekkode  

For bedre å kunne håndtere eksisterende utstyr som er utformet for bruk av ASCII-nyttedata, kodes komprimert CWT 

som ASCII ved hjelp av Base45 før den kodes til en 2D-strekkode. 

QR-formatet som definert i (ISO/IEC 18004:2015) skal brukes for å generere 2D-strekkoden. En feilkorrigeringsprosent 

«Q» (ca. 25 %) anbefales. Ettersom Base45 brukes, må QR-koden bruke alfanumerisk koding (modus 2, angitt med 

symbolene 0010). 

For at kontrollørene skal kunne gjenkjenne den typen data som er kodet, og velge riktig avkodings- og 

behandlingssystem, skal Base45-kodede data (i henhold til denne spesifikasjonen) ha den foranstilte kontekst-

identifikatorstrengen «HC1:». Framtidige versjoner av denne spesifikasjonen som påvirker bakoverkompatibilitet, skal 

definere en ny kontekstidentifikator, mens tegnet etter «HC» skal tas fra tegnsettet [1–9A–Z]. Rekkefølgen er fastsatt i 

samsvar med dette, dvs. først [1–9] og deretter [A–Z]. 

Det anbefales at den optiske koden gjengis på visningsmediet med en diagonal størrelse på mellom 35 mm og 60 mm 

for å kunne brukes i lesere med fastmontert optikk, der visningsmediet skal plasseres på leserens overflate. 

Dersom den optiske koden trykkes på papir ved hjelp av skrivere med lav oppløsning (<300 dpi), må det påses at hvert 

symbol (prikk) i QR-koden vises som et nøyaktig kvadrat. Dersom skaleringen ikke er proporsjonal, vil noen rader eller 

kolonner i QR få rektangulære symboler, noe som i mange tilfeller vil gå ut over lesbarheten. 

6. Format for tillitslister (CSCA- og DSC-lister) 

Hver medlemsstat skal framlegge en liste over en eller flere nasjonale signerende sertifiseringsmyndigheter (Country 

Signing Certification Authorities (CSCA)) og en liste over alle gyldige dokumentsigneringssertifikater (Document 

Signer Certificates (DSC)), og skal oppdatere disse listene. 

6.1. Forenklet CSCA/DSC 

Fra og med denne versjonen av spesifikasjonene skal medlemsstatene ikke anta at det brukes opplysninger fra lister over 

tilbakekalte sertifikater (CRL-er), eller at bruksperioden for privat nøkkel blir kontrollert av kontrollørene. 

I stedet kontrolleres gyldigheten primært gjennom en validering av at sertifikatet finnes i den seneste versjonen av 

denne sertifikatlisten.  

  

(9) rfc1950 (ietf.org) 

(10) rfc1951 (ietf.org) 
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6.2. ICAO-PKI for maskinlesbare reisedokumenter (eMRTD) og tillitssentre (Trust Centers) 

Medlemsstatene kan bruke en egen CSCA – men kan også oversende sine eksisterende eMRTD CSCA-sertifikater 

og/eller DSC-er, og de kan velge å anskaffe disse fra (kommersielle) tillitssentre – og oversende disse. Eventuelle DSC-

er må imidlertid alltid signeres av den CSCA-en som den berørte medlemsstaten har meddelt. 

7. Sikkerhetshensyn 

Når medlemsstatene utformer et system basert på denne spesifikasjonen, skal de identifisere, analysere og overvåke 

visse sikkerhetsaspekter. 

Det bør tas hensyn til minst følgende aspekter: 

7.1. Gyldighetsperiode for HCERT-signaturen 

Utstederen av HCERT skal begrense signaturens gyldighetsperiode ved å angi et tidspunkt da gyldigheten utløper. Det 

innebærer at innehaveren av et helsesertifikat regelmessig må fornye det. 

Den akseptable gyldighetsperioden kan fastsettes på grunnlag av praktiske begrensninger. Det kan for eksempel hende 

at en reisende ikke har mulighet til å fornye helsesertifikatet på en utenlandsreise. Det kan imidlertid også hende at en 

utsteder anser at det kan foreligge en viss sikkerhetsrisiko som krever at utstederen trekker tilbake et DSC (noe som 

innebærer at alle helsesertifikater som er utstedt ved bruk av denne nøkkelen, blir ugyldige selv om gyldighetsperioden 

ikke er utløpt). Konsekvensene av en slik hendelse kan begrenses ved regelmessig å skifte ut utstedernøkler og kreve 

fornyelse av alle helsesertifikater, med rimelige intervaller. 

7.2. Nøkkelforvaltning 

Denne spesifikasjonen bygger i høy grad på sterke krypteringsmekanismer for å sikre dataintegritet og autentisering av 

dataenes opprinnelse. Det er derfor nødvendig å behandle de private nøklene fortrolig. 

For kryptonøkler kan fortroligheten kompromitteres på en rekke ulike måter, for eksempel følgende: 

— Genereringen av nøkler kan være mangelfull og resultere i svake nøkler. 

— Nøklene kan bli ubeskyttet på grunn av menneskelig feil. 

— Nøklene kan bli stjålet av eksterne eller interne gjerningspersoner. 

— Nøklene kan beregnes ved hjelp av kryptoanalyse. 

For å redusere risikoen for at signeringsalgoritmen er for svak, slik at de private nøklene kan kompromitteres gjennom 

kryptoanalyse, anbefaler denne spesifikasjonen at alle deltakere innfører en sekundær signaturalgoritme som kan brukes 

som reserve, og som er basert på andre parametrer eller et annet matematisk problem enn den primære. 

Når det gjelder de nevnte risikoene knyttet til utstedernes driftsmiljø, skal det gjennomføres risikoreduserende tiltak som 

sikrer effektiv kontroll, for eksempel generering, lagring og bruk av private nøkler i maskinvaresikkerhetsmoduler 

(HSM-er). Det oppfordres på det sterkeste til å bruke HSM-er for å signere helsesertifikater. 

Uansett om en utsteder beslutter å bruke HSM-er eller ikke, bør det fastsettes en nøkkelutskiftingsplan der hyppigheten 

av nøkkelutskiftingene står i forhold til nøklenes eksponering mot eksterne nett, andre systemer og personale. En 

velvalgt utskiftingsplan begrenser også risikoene som er knyttet til feilaktig utstedte helsesertifikater, ettersom den gjør 

det mulig for en utsteder å tilbakekalle slike helsesertifikater gruppevis ved å trekke tilbake en nøkkel, dersom det er 

nødvendig. 

7.3. Validering av inndata 

Disse spesifikasjonene kan brukes på en måte som innebærer at data fra upålitelige kilder mottas av systemer av 

oppgavekritisk art. For å redusere risikoene som er knyttet til denne angrepsvektoren, må alle inndatafelter valideres på 

behørig måte med hensyn til datatype, lengde og innhold. Utstedersignaturen skal også kontrolleres før HCERT-

innholdet behandles. Valideringen av utstedersignaturen innebærer imidlertid at utstederens beskyttede konvolutt 

(Protected Issuer Header) analyseres først, og en mulig angriper kan forsøke å legge inn informasjon som er nøye 

utformet med sikte på å kompromittere systemets sikkerhet.  
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8. Tillitsforvaltning 

For å kontrollere HCERT-signaturen kreves en offentlig nøkkel. Medlemsstatene skal gjøre disse offentlige nøklene 

tilgjengelige. I siste instans må hver kontrollør ha en liste over alle offentlige nøkler som den velger å ha tillit til 

(ettersom den offentlige nøkkelen ikke er en del av HCERT). 

Systemet består av (bare) to lag: For hver medlemsstat skal det finnes et eller flere landsspesifikke sertifikater, som 

hvert for seg signerer et eller flere dokumentsigneringssertifikater som brukes i den daglige virksomheten. 

Medlemsstatens sertifikater kalles CSCA-sertifikater (Country Signing Certificate Authority certificates) og er 

(vanligvis) egensignerte sertifikater. Medlemsstatene kan ha flere enn ett (for eksempel ved regional desentralisering). 

Disse CSCA-sertifikatene signerer regelmessig de dokumentsigneringssertifikatene (DSC-ene) som brukes for å signere 

HCERT-er. 

«Sekretariatet» er en funksjonell rolle. Det skal regelmessig samle og offentliggjøre medlemsstatenes DSC-er etter å ha 

kontrollert dem mot listen over CSCA-sertifikater (som er overført og kontrollert på annen måte). 

Den resulterende listen over DSC-er inneholder det aggregerte settet av akseptable offentlige nøkler (og tilhørende kid) 

som kontrollører kan bruke for å validere signaturene i forbindelse med HCERT-ene. Kontrollørene må regelmessig 

hente og oppdatere denne listen. 

Slike medlemsstatsspesifikke lister kan tilpasses det formatet som er egnet for de nasjonale forholdene. Filformatet for 

denne tillitslisten kan variere, og kan for eksempel være et signert JWKS (JWK-Set-format i samsvar med RFC 

7517(11), avsnitt 5), eller et annet format som er spesifikt for den teknologien som brukes i den berørte medlemsstaten. 

For å sikre enkelhet kan medlemsstatene enten oversende sine eksisterende CSCA-sertifikater fra sine ICAO eMRTD-

systemer eller, som anbefalt av WHO, opprette et eget sertifikat for dette helseområdet. 

8.1. Nøkkelidentifikatoren (Key Identifier, (kid)) 

Nøkkelidentifikatoren (kid) beregnes når det utarbeides en liste over pålitelige offentlige nøkler fra DSC-er, og består av 

et trunkert (første 8 byte) SHA-256-fingeravtrykk fra DSC-et som er kodet i DER-format (råformat). 

Kontrollørene trenger ikke å beregne kid på grunnlag av DSC-et, men kan direkte kople nøkkelidentifikatoren i det 

utstedte helsesertifikatet til tilsvarende kid på tillitslisten. 

8.2. Forskjeller sammenlignet med ICAO eMRTD PKI-tillitsmodellen 

Beste praksis fra ICAO eMRTD PKI-tillitsmodellen er brukt som mønster, men en rekke forenklinger skal foretas for å 

øke hastigheten: 

— En medlemsstat kan sende inn flere CSCA-sertifikater. 

— Gyldighetsperioden for DSC-et (nøkkelbruk) kan fastsettes til en hvilken som helst varighet som ikke overskrider 

CSCA-sertifikatets gyldighetsperiode, og kan utelates. 

— DSC-et kan inneholde politikkidentifikatorer (utvidet nøkkelbruk) som er spesifikke for helsesertifikater. 

— Medlemsstatene kan velge å aldri foreta kontroll av offentliggjorte tilbakekallinger, men i stedet utelukkende støtte 

seg til de DSC-listene som de daglig får fra sekretariatet eller selv sammenstiller. 

 _____  

  

(11) rfc7517 (ietf.org) 
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VEDLEGG II 

REGLER FOR UTFYLLING AV EUs DIGITALE COVID-SERTIFIKAT 

De alminnelige reglene for verdisettene fastsatt i dette vedlegget har som mål å sikre interoperabilitet på semantisk nivå og skal 

muliggjøre ensartet teknisk gjennomføring for DCC. Elementene i dette vedlegget kan brukes for de tre ulike situasjonene 

(vaksinasjon/testing/restitusjon), som fastsatt i forordning (EU) 2021/953. Bare de elementene som krever semantisk 

standardisering gjennom kodede verdisett, er oppført i dette vedlegget. 

Medlemsstatene har ansvar for å oversette de kodede elementene til det nasjonale språket. 

For alle datafelter som ikke er nevnt i beskrivelsene av verdisett nedenfor, anbefales koding i UTF-8 (navn, testsenter, 

sertifikatutsteder). Det anbefales at datafelter som inneholder kalenderdatoer (fødselsdato, vaksinasjonsdato, testdato, dato for 

første positive testresultat, sertifikatets gyldighetsdatoer), kodes i henhold til ISO 8601. 

Dersom de foretrukne kodesystemene angitt nedenfor av en eller annen grunn ikke kan benyttes, kan andre internasjonale 

kodesystemer benyttes, og det bør gis råd om hvordan kodene fra det andre kodesystemet skal knyttes til det foretrukne 

kodesystemet. Tekst (visningsnavn) kan unntaksvis brukes som reserveløsning når det ikke finnes en egnet kode i de definerte 

verdisettene. 

Medlemsstater som bruker andre koder i sine systemer, bør knytte slike koder til de beskrevne verdisettene. Medlemsstatene er 

ansvarlige for slike tilknytninger. 

Kommisjonen skal regelmessig oppdatere verdisettene med støtte fra nettverket for e-helsetjenester og Helsesikkerhetskomi-

teen. De oppdaterte verdisettene skal offentliggjøres på Kommisjonens relevante nettsted samt på nettsiden til nettverket for  

e-helsetjenester. En endringshistorikk bør framlegges. 

1. Aktuell sykdom eller aktuelt smittestoff / Sykdom eller smittestoff som innehaveren er friskmeldt etter å ha hatt 

Covid-19 (SARS-CoV-2 eller en variant av dette) 

Foretrukket kodesystem: SNOMED CT. 

Skal brukes i sertifikat 1, 2 og 3. 

De valgte kodene skal vise til covid-19 eller, dersom det er behov for mer detaljerte opplysninger om den genetiske 

varianten av SARS-CoV-2, til disse variantene dersom det av epidemiologiske årsaker er behov for slike detaljerte 

opplysninger. 

Et eksempel på en kode som bør brukes, er SNOMED CT-koden 840539006 (covid-19). 

2. Covid-19-vaksine eller -profylakse. 

Foretrukket kodesystem: SNOMED CT eller ATC-klassifisering. 

Skal brukes i sertifikat 1. 

Eksempler på koder som skal brukes fra de foretrukne kodesystemene, er SNOMED CT-koden 1119305005 (SARS-CoV-

2-antigenvaksine), 1119349007 (SARS-CoV-2-mRNA-vaksine) eller J07BX03 (covid-19-vaksiner). Verdisettet bør utvides 

når nye vaksinetyper utvikles og tas i bruk. 

3. Covid-19-vaksinelegemiddel 

Foretrukne kodesystemer (i prioritert rekkefølge): 

— Unionens register over legemidler for vaksiner med EU-godkjenning (godkjenningsnumre) 

— Et globalt vaksineregister, for eksempel et register som kan opprettes av Verdens helseorganisasjon. 

— Vaksinelegemiddelets navn i andre tilfeller. Dersom navnet omfatter blanktegn, skal disse erstattes med en  

bindestrek (-).  
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Verdisettets navn: Vaksine. 

Skal brukes i sertifikat 1. 

Et eksempel på en kode som bør brukes, fra de foretrukne kodesystemene, er EU/1/20/1528 (Comirnaty). Et eksempel på 

vaksinenavnet som skal brukes som kode: Sputnik-V (står for Sputnik V). 

4. Innehaver av markedsføringstillatelse for covid-19-vaksinen eller covid-19-vaksineprodusent 

Foretrukket kodesystem: 

— Organisasjonskode fra EMA (SPOR-system for ISO IDMP) 

— Et globalt register over innehavere av markedsføringstillatelser for vaksiner eller vaksineprodusenter, for eksempel et 

register som kan opprettes av Verdens helseorganisasjon. 

— Organisasjonens navn i andre tilfeller. Dersom navnet omfatter blanktegn, skal disse erstattes med en bindestrek (-). 

Skal brukes i sertifikat 1. 

Eksempel på en kode som bør brukes, fra det foretrukne kodesystemet, er ORG-100001699 (AstraZeneca AB). Et eksempel 

på organisasjonsnavnet som skal brukes som kode: Sinovac-Biotech (står for Sinovac Biotech). 

5. Nummer i en serie av doser og samlet antall doser i serien 

Skal brukes i sertifikat 1. 

To felter: 

1) Nummer på dose som tilføres i en syklus. 

2) Antall forventede doser i en hel syklus (spesifikt for en person på det tidspunktet dosen mottas) 

For eksempel angir 1/1, 2/2 at syklusen er fullført, inkludert alternativet 1/1 for vaksiner som omfatter to doser, men der det 

i henhold til protokollen som medlemsstaten anvender, skal gis én dose til borgere som er diagnostisert med covid-19 før 

vaksinasjonen. Samlet antall doser i serien skal angis i henhold til de opplysningene som er tilgjengelige på det tidspunktet 

dosen tilføres. Dersom en bestemt vaksine for eksempel krever en tredje dose (påfyllingsdose) på tidspunktet for den siste 

tilførte dosen, skal det andre nummeret i feltet gjenspeile dette (for eksempel 2/3, 3/3 osv.). 

6. Navn på medlemsstaten eller tredjelandet der vaksinen ble gitt / testen ble utført 

Foretrukket kodesystem: Landkoder i henhold til ISO 3166. 

Skal brukes i sertifikat 1, 2 og 3. 

Verdisettets innhold: Den fullstendige listen over koder med to bokstaver, som er tilgjengelig som et verdisett definert i 

FHIR (http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2). 

7. Testtype 

Foretrukket kodesystem: LOINC. 

Skal brukes i sertifikat 2, og i sertifikat 3 dersom en delegert rettsakt innebærer at utstedelsen av restitusjonssertifikater som 

er basert på andre typer tester enn NAAT, støttes. 

Kodene i dette verdisettet skal vise til testmetoden og skal minst skille mellom NAAT-tester og RAT-tester, som angitt i 

forordning (EU) 2021/953. 

Et eksempel på en kode som bør brukes, fra det foretrukne kodesystemet, er LP217198-3 (hurtig immunologisk analyse). 

8. Den benyttede testens produsent og handelsnavn (valgfritt i forbindelse med NAAT-test) 

Foretrukket kodesystem: Helsesikkerhetskomiteens (HSCs) liste over antigen-hurtigtester, som føres av Det felles 

forskningssenter (FFS) (database for utstyr til in vitro-diagnostikk og testmetoder for covid-19). 

Skal brukes i sertifikat 2. 
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Datasettets innhold skal omfatte utvalget av antigen-hurtigtester som er oppført på den felles og oppdaterte listen over 

covid-19-antigen-hurtigtester som er fastsatt på grunnlag av rådsrekommandasjon 2021/C 24/01 og godkjent av 

Helsesikkerhetskomiteen. Listen føres av FFS i databasen for utstyr til in vitro-diagnostikk og testmetoder for covid-19: 

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat 

I dette kodesystemet benyttes de relevante feltene, for eksempel identifikatoren for testutstyret, testens navn og 

produsentens navn, i samsvar med FFSs strukturerte format, som finnes på https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/ 

devices. 

9. Testresultat 

Foretrukket kodesystem: SNOMED CT. 

Skal brukes i sertifikat 2. 

De valgte kodene skal gjøre det mulig å skille mellom positive og negative testresultater (påvist eller ikke påvist). 

Ytterligere verdier (f.eks. ikke-fastsatt) kan legges til dersom det er nødvendig i brukstilfellene. 

Eksempler på koder som bør brukes, fra det foretrukne kodesystemet, er 260415000 (Ikke påvist) og 260373001 (Påvist). 

 _____  
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VEDLEGG III 

FELLES STRUKTUR FOR DEN UNIKE SERTIFIKATIDENTIFIKATOREN 

1. Innledning 

Hvert av EUs digitale covid-sertifikater (DCC-er) skal inneholde en unik sertifikatidentifikator (Unique Certificate 

Identifier (UCI)), som støtter DCC-enes interoperabilitet. UCI-en kan brukes for å kontrollere sertifikatet. Medlemsstatene 

skal være ansvarlige for innføringen av UCI-en. UCI-en er et middel til å kontrollere sertifikatets ekthet og, når det er 

relevant, til å opprette kopling til et registreringssystem (f.eks. et IIS (Immunisation Information System)). Disse 

identifikatorene skal også gjøre det mulig for medlemsstatene å bekrefte (på papir og digitalt) at enkeltpersoner har blitt 

vaksinert eller testet. 

2. Den unike sertifikatidentifikatorens oppbygning 

UCI-en skal følge en felles struktur og et felles format som gjør det lettere for mennesker og/eller maskiner å tolke 

informasjonen, og kan omfatte elementer som for eksempel vaksinasjonsmedlemsstaten, selve vaksinen og en 

medlemsstatsspesifikk identifikator. Dette gir medlemsstatene mulighet til å være fleksible når de utformer UCI-ens format, 

i fullt samsvar med personvernregelverket. De enkelte elementenes rekkefølge er basert på et definert hierarki som gjør det 

mulig å foreta framtidige endringer av blokkene, samtidig som deres strukturelle integritet opprettholdes. 

De mulige løsningene for oppbygningen av UCI-en utgjør et spektrum der modularitet og mulighet for menneskelig 

tolkning er de to viktigste diversifiseringsparametrene og et grunnleggende kjennetegn: 

— Modularitet: i hvilken grad koden består av atskilte byggesteiner som inneholder semantisk forskjellige opplysninger 

— Mulighet for menneskelig tolkning: I hvilken grad koden er meningsfull eller kan tolkes av det mennesket som leser 

den 

— Globalt unik: Identifikatoren for landet eller myndigheten forvaltes på en god måte, og det forventes at hvert land (hver 

myndighet) forvalter sitt segment av navneområdet nøye ved aldri å gjenbruke eller gjenutstede identifikatorer. 

Kombinasjonen av dette sikrer at hver identifikator er globalt unik. 

3. Generelle krav 

Følgende overordnede krav bør oppfylles i forbindelse med UCI-en: 

1) Tegnsett: Bare store bokstaver og alfanumeriske tegn i US-ASCII-tegnsettet («A» til «Z» og «0» til «9») er tillatt, 

supplert med ytterligere spesialtegn fra RFC3986(1) (2) for å atskille elementer, dvs. {«/», «#»,«:»}. 

2) Maksimal lengde: Utviklerne bør helst ikke overskride en lengde på 27–30 tegn(3). 

3) Versjonsprefiks: Dette viser til versjonen av UCI-skjemaet. Versjonsprefikset er «01» for denne versjonen av 

dokumentet. Versjonsprefikset består av to sifre. 

4) Landprefiks: Landkoden angis i samsvar med ISO 3166-1. Lengre koder (dvs. med tre eller flere tegn (for eksempel 

«UNHCR») er forbeholdt framtidig bruk. 

5) Kodesuffiks/kontrollsum: 

5.1. Medlemsstatene bør bruke en kontrollsum når det er sannsynlig at overføring, transkripsjon (foretatt av 

mennesker) eller andre uønskede endringer kan forekomme (dvs. ved anvendelse i trykt form).). 

5.2. Kontrollsummen skal ikke brukes for å validere sertifikatet, og er ikke teknisk sett en del av identifikatoren, men 

brukes for å kontrollere kodens integritet. Denne kontrollsummen bør oppsummere hele UCI-en i 

digitalt/elektronisk overførbart format i henhold til ISO-7812-1 (LUHN-10)(4). Kontrollsummen skilles fra resten 

av UCI-en med tegnet #.  

  

(1) rfc3986 (ietf.org) 

(2) Felter til f.eks. kjønn, produksjons-/partinummer, vaksinasjonssenter, identifisering av helsepersonell eller neste vaksinasjonsdato kan 

eventuelt være nødvendige bare for medisinske formål. 

(3) For utføring med QR-koder kan medlemsstatene vurdere å bruke et tilleggssett av tegn opp til en samlet lengde på 72 tegn (inkludert de 

27–30 tegnene for selve identifikatoren), som kan brukes til andre opplysninger. Medlemsstatene skal selv definere spesifikasjonen for 

disse opplysningene. 

(4) Luhn mod N-algoritmen er en utvidelse av Luhn-algoritmen (også kjent som mod 10-algoritmen), som fungerer for numeriske koder og 

brukes for eksempel for å beregne kontrollsummen for kredittkort. Utvidelsen gjør det mulig for algoritmen å arbeide med sekvenser av 

verdier (i vårt tilfelle alfanumeriske tegn) i enhver base. 
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Bakoverkompatibilitet bør sikres: Medlemsstater som over tid endrer strukturen på sine identifikatorer (i hovedversjonen, 

som for tiden er v1), må sikre at to identifikatorer som er identiske, representerer det samme vaksinasjonssertifikatet / den 

samme vaksinasjonsbekreftelsen. Med andre ord kan medlemsstatene ikke gjenbruke identifikatorer. 

4. Alternativer til unike sertifikatidentifikatorer for vaksinasjonssertifikater 

«Guidelines on Verifiable Vaccination Certificates – Basic Interoperability Elements»(5) fra nettverket for e-helsetjenester 

omhandler ulike alternativer som er tilgjengelige for medlemsstatene og andre parter, og som kan anvendes samtidig av 

ulike medlemsstater. Medlemsstatene kan benytte slike ulike alternativer i ulike versjoner av UCI-skjemaet. 

 _____  

  

(5) https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf 
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VEDLEGG IV 

FORVALTNING AV OFFENTLIG-NØKKEL-SERTIFIKATER 

1. Innledning 

Sikker og pålitelig utveksling av signaturnøkler for EUs digitale covid-sertifikater (DCC-er) mellom medlemsstatene 

gjennomføres via portalen for EUs digitale covid-sertifikat (DCCG), som fungerer som et sentralt datalager for de 

offentlige nøklene. Gjennom DCCG kan medlemsstatene offentliggjøre de offentlige nøklene som motsvarer de private 

nøklene som brukes for å signere digitale covid-sertifikater. Deltakende medlemsstater kan bruke DCCG for raskt å 

hente oppdaterte opplysninger om offentlige nøkler. Senere kan DCCG utvides til å omfatte utveksling av pålitelige 

tilleggsopplysninger som medlemsstatene stiller til rådighet, for eksempel valideringsregler for DCC-er. Tillitsmodellen 

for DCC-rammen er en infrastruktur for offentlige nøkler (PKI). Hver medlemsstat har en eller flere nasjonale 

signerende sertifiseringsmyndigheter (Country Signing Certification Authorities (CSCA)), hvis sertifikater har 

forholdsvis lang gyldighet. Som følge av medlemsstatens beslutning kan denne CSCA-en være den samme eller en 

annen enn den CSCA-en som benyttes i forbindelse med maskinleselige reisedokumenter. CSCA-en utsteder offentlig-

nøkkel-sertifikater til de nasjonale, kortvarige dokumentsunderskriverne (dvs. de som underskriver DCC-er), som kalles 

dokumentsigneringssertifikater (Document Signer Certificates (DSC-er)). CSCA-en fungerer som et tillitsanker slik at 

deltakende medlemsstater kan bruke CSCA-sertifikatet for å validere de regelmessig endrede DSC-enes autentisitet og 

integritet. Når disse sertifikatene er validert, kan medlemsstatene overføre dem (eller bare de offentlige nøklene de 

inneholder) til sine DCC-valideringsapplikasjoner. I tillegg til CSCA-er og DSC-er benytter DCCG også PKI for å 

autentisere transaksjoner, signere data som grunnlag for autentisering og sikre integriteten til kommunikasjonskanalene 

mellom medlemsstatene og DCCG. 

Digitale signaturer kan brukes for å oppnå dataintegritet og -autentisitet. Infrastrukturer for offentlige nøkler skaper tillit 

gjennom å kople offentlige nøkler til kontrollerte identiteter (eller utstedere). Dette er nødvendig for at andre deltakere 

skal kunne kontrollere dataenes opprinnelse og kommunikasjonspartnerens identitet og treffe beslutning om tillit.  

I DCCG brukes flere offentlig-nøkkel-sertifikater for å kontrollere autentisiteten. I dette vedlegget fastsettes hvilke 

offentlig-nøkkel-sertifikater som skal brukes, og hvordan de skal utformes for å muliggjøre bred interoperabilitet 

mellom medlemsstatene. Det inneholder nærmere opplysninger om de nødvendige offentlig-nøkkel-sertifikatene, og det 

gir veiledning om sertifikatmaler og gyldighetsperioder for medlemsstater som ønsker å drive sin egen CSCA. Ettersom 

DCC-er skal kunne kontrolleres innenfor en fastsatt tidsramme (fra utstedelsen til gyldighetsperiodens utløp), er det 

nødvendig å fastsette en kontrollmodell for alle signaturer som anvendes i offentlig-nøkkel-sertifikatene og DCC-ene. 

2. Terminologi 

Tabellen nedenfor inneholder forkortelser og terminologi som brukes i dette vedlegget. 

Begrep Definisjon 

Sertifikat Eller offentlig-nøkkel-sertifikat. Et X.509 v3-sertifikat som inneholder en enhets 

offentlige nøkkel 

CSCA Nasjonal signerende sertifiseringsmyndighet 

DCC EUs digitale covid-sertifikat Et signert digitalt dokument med opplysninger om 

vaksinasjon, testing eller restitusjon 

DCCG Portalen for EUs digitale covid-sertifikat. Dette systemet brukes for å utveksle DSC-er 

mellom medlemsstatene 

DCCGTA DCCGs tillitsankersertifikat. Den motsvarende private nøkkelen brukes for å signere listen 

over alle CSCA-sertifikater uten bruk av internett 

DCCGTLS DCCGs TLS-serversertifikat 

DSC Dokumentsigneringssertifikat. Offentlig-nøkkel-sertifikatet for en medlemsstats 

dokumentsigneringsmyndighet (for eksempel et system som har tillatelse til å signere 

DCC-er). Dette sertifikatet utstedes av medlemsstatens CSCA 

EC-DSA Digital signaturalgoritme for elliptisk kurve (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) 

En kryptografisk signaturalgoritme basert på elliptiske kurver 

Medlemsstat Medlemsstat i Den europeiske union 
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Begrep Definisjon 

mTLS Gjensidig TLS. Transportlagssikkerhetsprotokoll med gjensidig autentisering 

NB En medlemsstats nasjonale «backend» 

NBCSCA En medlemsstats CSCA-sertifikat (kan være flere enn ett) 

NBTLS TLS-klientautentiseringssertifikatet for en nasjonal «backend» 

NBUP Sertifikatet som en nasjonal «backend» bruker for å signere datapakker som er lastet opp 

til DCCG 

PKI Infrastruktur for offentlige nøkler (Public Key Infrastructure) Tillitsmodell basert på 

offentlig-nøkkel-sertifikater og sertifiseringsmyndigheter 

RSA Asymmetrisk krypteringsalgoritme basert på heltallsfaktorisering, som benyttes for 

digitale signaturer eller asymmetrisk kryptering 

3. DCCGs kommunikasjonsstrømmer og sikkerhetstjenester 

Dette avsnittet gir en oversikt over kommunikasjonsstrømmene og sikkerhetstjenestene i DCCG-systemet. Det fastsetter 

også hvilke nøkler og sertifikater som brukes for å beskytte kommunikasjonen, opplastede opplysninger, DCC-ene og 

en signert tillitsliste som omfatter alle de CSCA-sertifikatene som inngår. DCCG fungerer som en dataplattform som 

gjør det mulig for medlemsstatene å utveksle signerte datapakker. 

De opplastede datapakkene leveres av DCCG i uendret stand, som betyr at DCCG ikke tilføyer eller sletter DSC-er fra 

de pakkene den mottar. Medlemsstatenes nasjonale backend (NB) skal kunne kontrollere de opplastede dataenes 

integritet og autentisitet fra begynnelse til slutt. I tillegg til dette vil nasjonale «backends» og DCCG benytte gjensidig 

TLS-autentisering for å opprette en sikker forbindelse. Dette kommer i tillegg til signaturene i de utvekslede dataene. 

3.1. Autentisering og opprettelse av forbindelse 

DCCG bruker transportlagsikkerhet (TLS) med gjensidig autentisering for å opprette en autentisert kryptert kanal 

mellom medlemsstatens nasjonale «backends» (NB) og portalmiljøet. DCCG har derfor et TLS-serversertifikat, 

forkortet DCCGTLS, og nasjonale «backends» har et TLS-klientsertifikat – forkortet NBTLS. Sertifikatmaler er angitt i 

avsnitt 5. Alle nasjonale «backends» kan utstede sitt eget TLS-sertifikat. Dette sertifikatet vil bli uttrykkelig hvitlistet og 

kan dermed utstedes av en offentlig betrodd sertifiseringsmyndighet (for eksempel en sertifiseringsmyndighet som 

følger CAB-forumets basiskrav) eller en nasjonal sertifiseringsmyndighet, eller det kan være egensignert. Hver 

medlemsstat er ansvarlig for sine nasjonale data og for å beskytte den private nøkkelen som brukes for å opprette 

forbindelsen til DCCG. Tilnærmingen basert på å «ta med sitt eget sertifikat» krever en veldefinert registrerings- og 

identifikasjonsprosess samt prosedyrer for tilbakekalling og fornyelse som beskrevet i avsnitt 4.1, 4.2 og 4.3. DCCG 

bruker en hvitliste der TLS-sertifikater for NB-er tilføyes etter gjennomført registrering. Bare NB-er som autentiserer 

seg med en privat nøkkel som motsvarer et sertifikat fra hvitlisten, kan opprette en sikker forbindelse til DCCG. DCCG 

vil også bruke et TLS-sertifikat som gjør det mulig for NB-ene å kontrollere at de faktisk oppretter en forbindelse til den 

ekte DCCG-en, og ikke til en ondsinnet enhet som utgir seg for å være DCCG. DCCGs sertifikat vil bli utstedt til NB-

ene etter gjennomført registrering. DCCGTLS-sertifikatet vil bli utstedt av en offentlig betrodd sertifiseringsmyndighet 

(CA) (inngår i alle større nettlesere). Medlemsstatene har ansvar for å kontrollere at deres forbindelse til DCCG-en er 

sikker (for eksempel ved å kontrollere fingeravtrykket i DCCGTLS-sertifikatet for den serveren som det opprettes 

forbindelse til, mot fingeravtrykket etter registreringen). 

3.2. Nasjonal signerende sertifiseringsmyndighet (CSCA) og valideringsmodell 

Medlemsstater som deltar i DCCG-rammen, må benytte en CSCA for å utstede DSC-er. Medlemsstatene kan ha flere 

enn én CSCA, for eksempel ved regional desentralisering. Hver medlemsstat kan enten benytte eksisterende 

sertifiseringsmyndigheter eller opprette en egen (eventuelt egensignert) sertifiseringsmyndighet for DCC-systemet.  
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Medlemsstatene må framlegge sine CSCA-sertifikater for DCCG-operatøren i forbindelse med den offisielle 

«onboarding»-prosedyren. Når registreringen av medlemsstaten er gjennomført (nærmere opplysninger finnes i avsnitt 

4.1), vil DCCG-operatøren oppdatere en signert tillitsliste som omfatter alle CSCA-sertifikater som er aktive innenfor 

DCC-rammen. DCCG-operatøren vil bruke et eget nøkkelpar for å signere tillitslisten og sertifikatene i et offline-miljø. 

Den private nøkkelen vil ikke bli lagret i det nettbaserte DCCG-systemet, slik at en eventuell sikkerhetsbrist i det 

nettbaserte systemet ikke gjør det mulig for en angriper å kompromittere tillitslisten. Det tilsvarende tillitsanker-

sertifikatet DCCGTA vil bli stilt til rådighet for nasjonale «backends» i forbindelse med «onboarding»-prosessen. 

Medlemsstatene kan hente tillitslisten fra DCCG for kontrollformål. CSCA er definert som den sertifise-

ringsmyndigheten som utsteder DSC-er, og medlemsstater som benytter et CA-hierarki med flere nivåer (for eksempel 

rot-CA -> CSCA -> DSC-er), må derfor stille den underordnede sertifiseringsmyndigheten som utsteder DSC-er, til 

rådighet. Dersom en medlemsstat benytter en eksisterende sertifiseringsmyndighet, vil DCC-systemet ignorere alt over 

CSCA-nivået og hvitliste bare CSCA-en som tillitsanker (selv om den er en underordnet CA). Dette skyldes at ICAO-

modellen tillater bare to nivåer – en rot-CSCA og et underordnet («leaf») DSC som signeres av bare denne CSCA-en. 

Dersom en medlemsstat driver sin egen CSCA, er medlemsstaten ansvarlig for en sikker drift og nøkkelforvaltning for 

denne CA-en. CSCA fungerer som tillitsanker for DSC-er, og det er derfor avgjørende for DCC-miljøets integritet at 

CSCAs private nøkkel beskyttes. Kontrollmodellen i DCC PKI er skallmodellen, som angir at alle sertifikater som 

omfattes av valideringen av sertifikatstien må være gyldige på et gitt tidspunkt (dvs. tidspunktet for validering av 

signaturen). Derfor gjelder følgende begrensninger: 

— CSCA skal ikke utstede sertifikater som har lengre gyldighet enn sertifiseringsmyndighetens eget sertifikat (CA-

sertifikatet). 

— Dokumentunderskriveren skal ikke signere dokumenter som har lengre gyldighet enn DSC-et. 

— Medlemsstater som driver sin egen CSCA, må fastsette gyldighetsperioder for sine CSCA-er og alle utstedte 

sertifikater, og de må sikre at sertifikatene fornyes. 

Avsnitt 4.2 inneholder anbefalinger om gyldighetsperioder. 

3.3. De opplastede dataenes integritet og autentisitet 

Nasjonale «backends» kan bruke DCCG til opp- og nedlasting av digitalt signerte datapakker etter gjennomført 

gjensidig autentisering. I begynnelsen inneholder disse datapakkene medlemsstatenes DSC-er. Det nøkkelparet som 

brukes av nasjonal «backend» for den digitale signaturen av datapakker som lastes opp i DCCG-systemet, kalles 

nasjonal «backends» nøkkelpar for opplastingssignatur, og det motsvarende offentlig-nøkkel-sertifikatet kalles NBUP-

sertifikatet. Hver medlemsstat har sitt eget NBUP-sertifikat, som kan være egensignert eller utstedt av en eksisterende 

sertifiseringsmyndighet, for eksempel en offentlig sertifiseringsmyndighet (dvs. en sertifiseringsmyndighet som utsteder 

sertifikater i samsvar med CAB-forumets basiskrav). NBUP-sertifikatet skal være forskjellig fra andre sertifikater som 

brukes av medlemsstaten (dvs. CSCA-sertifikater, TLS-klientsertifikater og DSC-er). 

Medlemsstatene må framlegge opplastingssertifikatet for DCCG-operatøren i forbindelse med den innledende 

registreringsprosedyren (nærmere opplysninger finnes i avsnitt 4.1). Hver medlemsstat er ansvarlig for sine nasjonale 

data, og den må beskytte den private nøkkelen som brukes for å signere opplastingene. 

Andre medlemsstater kan kontrollere de signerte datapakkene ved hjelp av opplastingssertifikatene fra DCCG. DCCG 

kontrollerer de opplastede dataenes autentisitet og integritet mot NB-opplastingssertifikatet før dataene stilles til 

rådighet for andre medlemsstater. 

3.4. Krav til den tekniske DCCG-arkitekturen 

For den tekniske DCCG-arkitekturen gjelder følgende krav: 

— DCCG bruker gjensidig TLS-autentisering for å opprette en autentisert kryptert forbindelse til NB-ene. DCCG fører 

derfor en hvitliste over registrerte NBTLS-klientsertifikater. 

— DCCG bruker to digitale sertifikater (DCCGTLS og DCCGTA) med to forskjellige nøkkelpar. Den private nøkkelen 

for DCCGTA-nøkkelparet oppbevares offline (ikke på de nettbaserte komponentene for DCCG).  
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— DCCG fører en tillitsliste over NBCSCA-sertifikater som er signert med den private nøkkelen for DCCGTA. 

— Krypteringen som benyttes, skal oppfylle kravene i avsnitt 5.1. 

4. Livssyklusforvaltning av sertifikater 

4.1. Registrering av nasjonale «backends» 

Medlemsstatene må registrere seg hos DCCG-operatøren for å delta i DCCG-systemet. I dette avsnittet beskrives den 

tekniske og operasjonelle prosedyren som skal følges for å registrere en nasjonal «backend». 

DCCG-operatøren og medlemsstaten må utveksle opplysninger om tekniske kontaktpersoner i forbindelse med 

«onboarding»-prosessen. Det antas at de tekniske kontaktpersonene er legitimert av sine medlemsstater, og at 

identifiseringen/autentiseringen foretas via andre kanaler. Autentiseringen kan for eksempel gjennomføres ved at en 

medlemsstats tekniske kontakt sender sertifikatene som passordkrypterte filer via e-post og gir DCCG-operatøren det 

tilsvarende passordet per telefon. Det kan også brukes andre sikre kanaler som DCCG-operatøren fastsetter. 

Medlemsstaten må inngi tre digitale sertifikater i forbindelse med registrerings- og identifiseringsprosessen: 

— Medlemsstatens TLS-sertifikat NBTLS 

— Medlemsstatens opplastingssertifikat NBUP 

— Medlemsstatens CSCA-sertifikat(er) NBCSCA 

Alle inngitte sertifikater skal oppfylle kravene i avsnitt 5. DCCG-operatøren vil kontrollere at det inngitte sertifikatet 

oppfyller kravene i avsnitt 5. Etter identifisering og registrering skal DCCG-operatøren 

— tilføye NBCSCA-sertifikatet eller -sertifikatene på tillitslisten som er signert med den private nøkkelen som 

motsvarer den offentlige nøkkelen for DCCGTA, 

— tilføye NBTLS-sertifikatet på hvitlisten for sluttpunktet for DCCG TLS, 

— tilføye NBUP-sertifikatet til DCCG-systemet, 

— stille offentlig-nøkkel-sertifikatet for DCCGTA og DCCGTLS til rådighet for medlemsstaten. 

4.2. Sertifiseringsmyndigheter, gyldighetsperioder og fornyelse 

Dersom en medlemsstat ønsker å drive sin egen CSCA, kan CSCA-sertifikatene være egensignerte sertifikater. De 

fungerer som tillitsanker for medlemsstaten, og medlemsstaten må derfor ha en sterk beskyttelse for den private 

nøkkelen som motsvarer CSCA-sertifikatets offentlige nøkkel. Det anbefales at medlemsstatene bruker et offline-system 

for sine CSCA-er, dvs. et datasystem som ikke er koplet til noe nettverk. Det skal foretas flerpersonskontroll for å gi 

tilgang til systemet (f.eks. etter prinsippet om fire øyne). Etter signering av DSC-er skal det foretas operasjonell 

kontroll, og det systemet som oppbevarer den private CSCA-nøkkelen, skal lagres på en sikker måte med strenge 

tilgangskontroller. Maskinvaresikkerhetsmoduler eller smartkort kan brukes for å beskytte den private CSCA-nøkkelen 

ytterligere. I digitale sertifikater angis en gyldighetsperiode som gjør det nødvendig å fornye dem. Fornyelse er 

nødvendig for å ta i bruk nye kryptonøkler og for å tilpasse nøklenes størrelse når datateknikken videreutvikles eller nye 

angrep truer sikkerheten for den krypteringsalgoritmen som brukes. Skallmodellen benyttes (se avsnitt 3.2). 

Følgende gyldighetsperioder anbefales i betraktning av de digitale covid-sertifikatenes gyldighetsperiode på ett år: 

— CSCA: 4 år 

— DSC: 2 år 

— Opplasting: 1–2 år 

— TLS-klientautentisering: 1–2 år 

For at fornyelsen skal skje i rett tid, anbefales følgende bruksperioder for de private nøklene: 

— CSCA: 1 år 

— DSC: 6 måneder  
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Medlemsstatene skal opprette nye opplastingssertifikater og TLS-sertifikater i god tid, f.eks. en måned før bruken av 

den private nøkkelen opphører, for å unngå driftsproblemer. CSCA-sertifikater og DSC-er bør fornyes minst en måned 

før bruken av den private nøkkelen opphører (i betraktning av de nødvendige operasjonelle prosedyrene). 

Medlemsstatene må levere oppdaterte CSCA-, opplastings- og TLS-sertifikater til DCCG-operatøren. Utløpte 

sertifikater skal fjernes fra hvitlisten og tillitslisten. 

Medlemsstatene og DCCG-operatøren må følge med på gyldigheten av sine egne sertifikater. Det finnes ingen sentral 

enhet som registrerer sertifikatenes gyldighetstid eller opplyser deltakerne om den. 

4.3. Tilbakekalling av sertifikater 

Generelt kan digitale sertifikater tilbakekalles av de utstedende sertifiseringsmyndighetene ved hjelp av lister over 

tilbakekalte sertifikater eller en OCSP (Online Certificate Status Protocol Responder). CSCA-ene for DCC-systemet bør 

stille lister over tilbakekalte sertifikater (CRL-er) til rådighet. Selv om disse CRL-ene for tiden ikke brukes av andre 

medlemsstater, bør de integreres med sikte på framtidig bruk. Dersom en CSCA beslutter ikke å stille CRL-er til 

rådighet, må denne CSCA-ens DSC-er fornyes når CRL-ene blir obligatoriske. Kontrollørene bør ikke bruke OCSP for 

å validere DSC-er, og bør bruke CRL-er. Det anbefales at nasjonal «backend» foretar den nødvendige valideringen av 

DSC-er som lastes ned fra DCC-portalen, og bare videresender et sett av pålitelige og validerte DSC-er til nasjonale 

DCC-kontrollører. DCC-kontrollører bør ikke foreta tilbakekallingskontroll av DSC i valideringsprosessen. Dette 

skyldes blant annet behovet for å beskytte DCC-innehavernes data ved å unngå enhver risiko for at bruken av et bestemt 

DSC kan bli overvåket av dens tilknyttede OCSP-responderen. 

Medlemsstatene kan selv fjerne sine DSC-er fra DCCG ved hjelp av gyldige opplastings- og TLS-sertifikater. Fjerning 

av et DSC innebærer at alle DCC-er som er utstedt med dette DSC-et, vil bli ugyldige når medlemsstatene henter de 

oppdaterte DSC-listene. Det er svært viktig å beskytte privat-nøkkel-materialet som motsvarer DSC-ene. 

Medlemsstatene må informere DCCG-operatøren når de må tilbakekalle opplastings- eller TLS-sertifikater, for 

eksempel fordi nasjonal «backend» kompromitteres. DCCG-operatøren kan deretter fjerne tillitsstatusen til det berørte 

sertifikatet, for eksempel ved å fjerne det fra TLS-hvitlisten. DCCG-operatøren kan fjerne opplastingssertifikatene fra 

DCCG-databasen. Pakker som er signert med den private nøkkelen som motsvarer dette opplastingssertifikatet, vil bli 

ugyldige når nasjonale «backends» fjerner tillitsstatusen til det tilbakekalte opplastingssertifikatet. Dersom et CSCA-

sertifikat må tilbakekalles, skal medlemsstatene informere DCCG-operatøren og de andre medlemsstatene som de har et 

tillitsforhold til. DCCG-operatøren vil utstede en ny tillitsliste som ikke inneholder det berørte sertifikatet. Alle DSC-er 

som utstedes av denne CSCA-en, vil bli ugyldige når medlemsstatene oppdaterer tillitslageret for sine nasjonale 

«backends». Dersom DCCGTLS-sertifikatet eller DCCGTA-sertifikatet må tilbakekalles, skal DCCG-operatøren og 

medlemsstatene samarbeide for å opprette en ny pålitelig TLS-forbindelse og tillitsliste. 

5. Sertifikatmaler 

I dette avsnittet fastsettes kryptografiske krav og retningslinjer samt krav til sertifikatmaler. Sertifikatmalene for DCCG-

sertifikatene fastsettes i dette avsnittet. 

5.1. Kryptografiske krav 

Krypteringsalgoritmer og TLS-krypteringsprogrammer skal velges på grunnlag av den gjeldende anbefalingen fra det 

tyske føderale kontoret for informasjonssikkerhet (BSI) eller SOG-IS. Disse anbefalingene ligner anbefalingene fra 

andre institusjoner og standardiseringsorganisasjoner. Anbefalingene finnes i de tekniske retningslinjene TR 02102-1 og 

TR 02102-2(1) eller i SOG-IS Agreed Cryptographic Mechanisms(2). 

5.1.1. Krav t i l  DSC  

Kravene i vedlegg I avsnitt 3.2.2 får anvendelse. Det anbefales derfor på det sterkeste at dokumentunderskriverne bruker 

den digitale signaturalgoritmen for elliptisk kurve (ECDSA) med NIST-p-256 (som definert i tillegg D til FIPS PUB 

186-4). Andre elliptiske kurver støttes ikke. På grunn av plassbegrensninger i DCC bør medlemsstatene ikke bruke 

  

(1) BSI – Technical Guidelines TR-02102 (bund.de) 

(2) SOG-IS – Supporting documents (sogis.eu) 
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RSA-PSS, selv om den er tillatt som reservealgoritme. Dersom medlemsstatene bruker RSA-PSS, bør de bruke en 

modulstørrelse på 2048 eller høyst 3072 bit. SHA-2 med en utdatalengde på ≥ 256 bit skal brukes som kryptografisk 

hash-funksjon (se ISO/IEC 10118-3:2004) for DSC-signaturen. 

5.1.2. Krav t i l  TLS - ,  opplas t in gs -  og CSCA-ser t i f i ka te r  

For digitale sertifikater og kryptografiske signaturer i DCCG-sammenheng er de viktigste kravene til krypte-

ringsalgoritmer og nøkkellengde sammenfattet i tabellen nedenfor (per 2021): 

Signaturalgoritme Nøkkelstørrelse Hash-funksjon 

EC-DSA Minst 250 bit SHA-2 med en utdatalengde på  

≥ 256 bit 

RSA-PSS (anbefalt utfylling) RSA-

PKCS#1 v1.5 (eksisterende utfylling) 

RSA-modul (N) med minst 3000 bit 

og en offentlig eksponent e >2^16 

SHA-2 med en utdatalengde på  

≥ 256 bit 

DSA Primtall p med minst 3000 bit, nøkkel 

q med minst 250 bit 

SHA-2 med en utdatalengde på  

≥ 256 bit 

Den anbefalte elliptiske kurven for EC-DSA er NIST-p-256 på grunn av dens utbredte anvendelse. 

5.2. CSCA-sertifikat (NBCSCA) 

Tabellen nedenfor gir veiledning om NBCSCA-sertifikatet i tilfeller der en medlemsstat beslutter å drive sin egen CSCA 

for DCC-systemet. 

En angivelse i fet skrift er obligatorisk (må inngå i sertifikatet), mens en angivelse i kursiv er anbefalt (bør inngå). For 

tomme felter er det ikke fastsatt anbefalinger. 

Felt Verdi 

Emne cn=<unikt emnenavn som ikke kan være tomt>, o=<Tilbyder>, 

c=<medlemsstat som driver CSCA> 

Nøkkelbruk sertifikatsignering, CRL-signering (minst) 

Hovedbegrensninger CA = true, path length constraints = 0 

Feltet for emnets navn kan ikke være tomt, og navnet skal være unikt innenfor den angitte medlemsstaten. Landkoden 

(c) må være landkoden for den medlemsstaten som skal bruke CSCA-sertifikatet. Sertifikatet skal inneholde en unik 

nøkkelidentifikator for emne (SKI) i samsvar med RFC 5280(3). 

5.3. Dokumentsigneringssertifikat (DSC) 

I tabellen nedenfor gis veiledning om DSC-et. En angivelse i fet skrift er obligatorisk (må inngå i sertifikatet), mens en 

angivelse i kursiv er anbefalt (bør inngå). For tomme felter er det ikke fastsatt anbefalinger. 

Felt Verdi 

Serienummer unikt serienummer 

Emne cn=<unikt emnenavn som ikke kan være tomt>, o=<Tilbyder>, 

c=<medlemsstat som bruker dette DSC-et> 

Nøkkelbruk digital signatur (minst) 

  

  

(3) rfc5280 (ietf.org) 
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DSC-et må signeres med den private nøkkelen som motsvarer et CSCA-sertifikat som brukes av medlemsstaten. 

Følgende utvidelser skal anvendes: 

— Sertifikatet må inneholde en nøkkelidentifikator for instans (AKI) som svarer til nøkkelidentifikatoren for emne 

(SKI) for det utstedende CSCA-sertifikatet 

— Sertifikatet bør inneholde en unik nøkkelidentifikator for emne (SKI) (i samsvar med RFC 5280(4)). 

Sertifikatet bør i tillegg inneholde den CRL-distribusjonspunktutvidelsen som viser til den listen over tilbakekalte 

sertifikater (CRL) som stilles til rådighet av CSCA-en som utstedte DSC-et. 

DSC-et kan inneholde en utvidet nøkkelbruksutvidelse med null eller flere identifikatorer for nøkkelretningslinjer som 

avgrenser hvilke HCERT-typer dette sertifikatet har rett til å kontrollere. Dersom det finnes en eller flere slike, skal 

kontrollørene kontrollere nøkkelbruken mot det lagrede HCERT-et. Følgende verdier for utvidet nøkkelbruk fastsettes 

for dette formålet: 

Felt Verdi 

extendedKeyUsage 1.3.6.1.4.1.1847.2021.1.1 for utstedere i forbindelse med 

testing 

extendedKeyUsage 1.3.6.1.4.1.1847.2021.1.2 for utstedere i forbindelse med 

vaksinasjon 

extendedKeyUsage 1.3.6.1.4.1.1847.2021.1.3 for utstedere i forbindelse med 

restitusjon 

Dersom det ikke foreligger noen nøkkelbruksutvidelse (dvs. ingen utvidelser eller utvidelser med verdien null), kan 

dette sertifikatet brukes for å validere alle typer HCERT. Andre dokumenter kan definere relevante ytterligere utvidelser 

for identifikatorer for nøkkelretningslinjer som brukes ved validering av HCERT-er. 

5.4. Opplastingssertifikater (NBUP) 

Tabellen nedenfor inneholder veiledning for opplastingssertifikatet for nasjonal «backend». En angivelse i fet skrift er 

obligatorisk (må inngå i sertifikatet), mens en angivelse i kursiv er anbefalt (bør inngå). For tomme felter er det ikke 

fastsatt anbefalinger. 

Felt Verdi 

Emne cn=<unikt emnenavn som ikke kan være tomt>, 

o=<Tilbyder>, c=<medlemsstat som bruker dette 

opplastingssertifikatet> 

Nøkkelbruk digital signatur (minst) 

5.5. TLS-klientautentisering for en nasjonal «backend» (NBTLS) 

Tabellen nedenfor gir veiledning om TLS-klientautentiseringssertifikatet for nasjonal «backend». En angivelse i fet 

skrift er obligatorisk (må inngå i sertifikatet), mens en angivelse i kursiv er anbefalt (bør inngå). For tomme felter er det 

ikke fastsatt anbefalinger. 

Felt Verdi 

Emne cn=<unikt emnenavn som ikke kan være tomt>, 

o=<Tilbyder>,c=<NB-ens medlemsstat> 

Nøkkelbruk digital signatur (minst) 

Utvidet nøkkelbruk Klientautentisering (1.3.6.1.5.5.7.3.2) 

  

  

(4) rfc5280 (ietf.org) 
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Sertifikatet kan også inneholde den utvidede nøkkelbruken serverautentisering (1.3.6.1.5.5.7.3.1), men det er ikke 

påkrevd. 

5.6. Sertifikat for signatur på tillitslisten (DCCGTA) 

I tabellen nedenfor defineres DCCGs tillitsankersertifikat. 

Felt Verdi 

Emne cn = Portal for det grønne digitale sertifikatet(5), 

o=<Tilbyder>, c=<land> 

Nøkkelbruk digital signatur (minst) 

5.7. DCCGs TLS-serversertifikater (DCCGTLS) 

I tabellen nedenfor defineres DCCGs TLS-sertifikat. 

Felt Verdi 

Emne cn=<FQDN eller IP-adresse for DCCG>, o=<Tilbyder>, 

c=<land> 

SubjectAltName dNSName:<DCCG DNS-navn> eller IP-adresse:<DCCG 

IP-adresse> 

Nøkkelbruk digital signatur (minst) 

Utvidet nøkkelbruk serverautentisering (1.3.6.1.5.5.7.3.1) 

Sertifikatet kan også inneholde den utvidede nøkkelbruken klientautentisering (1.3.6.1.5.5.7.3.2), men det er ikke 

påkrevd. 

DCCGs TLS-sertifikat skal utstedes av en offentlig betrodd sertifiseringsmyndighet (inngår i alle større nettlesere og 

operativsystemer, i samsvar med CAB-forumets retningslinjer). 

 __________  

  

(5) Begrepet «digitalt grønt sertifikat» er beholdt i stedet for «EUs digitale covid-sertifikat» i denne sammenhengen, ettersom det har blitt fast 

innkodet og brukt i sertifikatet før medregelgiverne besluttet å endre terminologien. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2021/2036 

av 19. november 2021 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale  

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell  

rapportering (IFRS) nr. 17(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger 

som forelå 15. oktober 2008. 

2) Den 18. mai 2017 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 17 Forsikringskontrakter og den 25. juni 2020 endringer av IFRS 17, heretter kalt «IFRS 17». 

3) Vedtakelsen av IFRS 17 innebærer konsekvensendringer av følgende standarder eller tolkninger av standarder: IFRS 1 

Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering, IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger, 

IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet, IFRS 7 Finansielle instrumenter — opplysninger, IFRS 9 

Finansielle instrumenter, IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder, Internasjonal regnskapsstandard (IAS)  

nr. 1 Presentasjon av finansregnskap, IAS 7 Oppstilling over kontantstrømmer, IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr, IAS 

19 Ytelser til ansatte, IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet, IAS 32 Finansielle 

instrumenter — presentasjon, IAS 36 Verdifall på eiendeler, IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede 

eiendeler, IAS 38 Immaterielle eiendeler, IAS 40 Investeringseiendom og SIC-tolkning 27 (Den faste tolkningskomité) 

Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale. 

4) IFRS 17 fastsetter en helhetlig metode for regnskapsføring av forsikringskontrakter. Formålet med IFRS 17 er å sikre at 

et selskap i sitt finansregnskap gir relevant informasjon som på en korrekt måte representerer forsikringskontraktene. 

Denne informasjonen gir brukere av finansregnskaper et solid grunnlag for å vurdere forsikringskontrakters virkning på 

et selskaps finansielle stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer. 

5) IFRS 17 får anvendelse på forsikringskontrakter, gjenforsikringskontrakter og investeringskontrakter med skjønns-

messige deler. Innenfor Unionen er det mange forskjellige livsforsikrings- og spareforsikringskontrakter med en anslått 

samlet forpliktelse på 5,9 billioner euro (unntatt fondsforsikringskontrakter). I flere medlemsstater har noen av disse 

kontraktene elementer av direkte deltakelse og skjønnsmessige deler, noe som gjør det mulig å fordele risiko og 

kontantstrømmer mellom forskjellige generasjoner av forsikringstakere.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 416 av 23.11.2021, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2022 av  

4. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

30.6.2022, s. 41. 

(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). 

2022/EØS/83/37 
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6) I en rekke medlemsstater forvaltes livsforsikringskontrakter også på tvers av generasjoner for å redusere eksponeringen 

for renterisiko og leverisiko, og for å ha en egen gruppe av eiendeler som ligger til grunn for forsikringsforpliktelsen, 

men disse kontraktene har ikke elementer av direkte deltakelse som definert i IFRS 17. Dersom kravene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(3) oppfylles, og etter at forsikringstilsynsmyndighetene har godkjent 

dem, kan noen av disse kontraktene anvende matching-justeringen ved beregningen av solvens II-forholdet. 

7) Unionen kan vedta IFRS 17 som utstedt av IASB bare dersom den oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

8) I sitt råd før godkjennelsen fastslo EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) at IFRS 17 oppfyller 

kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. EFRAG kom imidlertid ikke til 

enighet om hvorvidt grupperingen av generasjonsovergripende («intergenerationally-mutualised») og kontantstrøms-

avstemte («cash flow matched») kontrakter i årlige kohorter oppfyller de tekniske godkjenningskriteriene eller er i den 

europeiske offentlighets interesse. Dette er i overensstemmelse med interessentenes synspunkter om EFRAGs råd før 

godkjennelsen og synspunktene fra medlemsstatenes sakkyndige i Komiteen for regnskapsregulering. 

9) Selskaper i Unionen bør kunne anvende IFRS 17 som utstedt av IASB for å lette børsnotering i tredjeland eller for å 

oppfylle globale investorers forventninger. 

10) Kravet om å gruppere kontrakter i årlige kohorter som regneenhet for grupper av forsikrings- og investeringskontrakter 

gjenspeiler imidlertid ikke alltid forretningsmodellen eller de juridiske og kontraktsmessige egenskapene ved genera-

sjonsovergripende og kontantstrømsavstemte kontrakter omhandlet i betraktning 5 og 6. Disse kontraktene utgjør mer 

enn 70 % av de samlede livsforsikringsforpliktelsene i Unionen. Kravet om å gruppere kontrakter i årlige kohorter, som 

gjelder for slike kontrakter, har ikke alltid en positiv nytte- og kostnadsbalanse. 

11) Siden IFRS benyttes på det globale kapitalmarkedet bør avvik fra IFRS begrenses til ekstraordinære omstendigheter og 

ha et snevert virkeområde. 

12) Uten at det berører definisjonen av grupper av forsikringskontrakter i vedlegg A i vedlegget til denne forordningen, bør 

selskaper i Unionen derfor ha mulighet til å unnta generasjonsovergripende og kontantstrømsavstemte kontrakter fra 

kravet om å gruppere kontrakter i årlige kohorter i IFRS 17. 

13) Investorene bør kunne forstå om et selskap har anvendt unntaket fra kravet om å gruppere kontrakter i årlige kohorter 

for grupper av kontrakter. Et selskap bør derfor i samsvar med Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1 Presentasjon 

av finansregnskap i notene til sitt finansregnskap opplyse om bruken av unntaket som et vesentlig regnskapsprinsipp og 

gi andre forklarende opplysninger, for eksempel hvilke porteføljer unntaket er anvendt på. Dette bør ikke innebære en 

kvantitativ vurdering av virkningen av bruken av det valgfrie unntaket fra kravet om å gruppere kontrakter i årlige 

kohorter. 

14) Kommisjonen bør senest 31. desember 2027 gjennomgå unntaket fra kravet om å gruppere kontrakter i årlige kohorter 

for generasjonsovergripende og kontantstrømsavstemte kontrakter, idet det tas hensyn til IASBs sluttvurdering av  

IFRS 17. 

15) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 17 Forsikringskontrakter innsettes som angitt i vedlegget til 

denne forordningen. 

b) IFRS 1 Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering, IFRS 3 Virksomhetssammen-

slutninger, IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet, IFRS 7 Finansielle instrumenter — opplysninger, 

IFRS 9 Finansielle instrumenter, IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder, Internasjonal regnskapsstandard (IAS) 

nr. 1 Presentasjon av finansregnskap, IAS 7 Oppstilling over kontantstrømmer, IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr, IAS 19 

Ytelser til ansatte, IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet, IAS 32 Finansielle 

instrumenter — presentasjon, IAS 36 Verdifall på eiendeler, IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede 

eiendeler, IAS 38 Immaterielle eiendeler, IAS 40 Investeringseiendom og SIC-tolkning 27 (Den faste tolkningskomité) 

Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale endres i samsvar med IFRS 17 som fastsatt i 

vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

1. Alle selskaper skal anvende endringen nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner  

1. januar 2023 eller senere. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan et selskap velge ikke å anvende kravet i nr. 22 i vedlegget til denne forordningen på 

a) grupper av forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse og grupper av investeringskontrakter med 

skjønnsmessige deler som definert i vedlegg A i vedlegget til denne forordningen og med kontantstrømmer som påvirker 

eller påvirkes av kontantstrømmer til forsikringstakere i andre kontrakter, som fastsatt i B67 og B68 i vedlegg B til nevnte 

vedlegg, 

b) grupper av forsikringskontrakter som forvaltes på tvers av generasjoner av kontrakter og oppfyller vilkårene i artikkel 77b i 

direktiv 2009/138/EF, og som er godkjent av tilsynsmyndighetene med hensyn til anvendelse av matching-justeringen. 

Når et selskap ikke anvender kravet fastsatt i nr. 22 i vedlegget til denne forordningen i samsvar med nr. 2 bokstav a) eller b), 

skal det i notene opplyse om dette, i samsvar med Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1 Presentasjon av finansregnskap, 

som et vesentlig regnskapsprinsipp og gi andre forklarende opplysninger, for eksempel hvilke porteføljer selskapet har anvendt 

dette unntaket på. 

Artikkel 3 

Kommisjonen skal senest 31. desember 2027 gjennomgå det frivillige unntaket i artikkel 2 nr. 2 på nytt og eventuelt foreslå å 

endre eller oppheve unntaket. 

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 19. november 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

IFRS 17 Forsikringskontrakter 

Internasjonal standard for finansiell rapportering nr. 17 

Forsikringskontrakter 

FORMÅL 

1. IFRS 17 Forsikringskontrakter fastsetter prinsipper for innregning, måling og presentasjon av og opplysninger 

om forsikringskontrakter som omfattes av virkeområdet for standarden. Formålet med IFRS 17 er å sikre at et 

foretak gir relevant informasjon som på en korrekt måte representerer disse kontraktene. Denne informasjonen 

gir brukere av finansregnskaper et grunnlag for å vurdere forsikringskontrakters virkning på et foretaks 

finansielle stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer. 

2. Et foretak skal ved anvendelse av IFRS 17 ta hensyn til sine materielle rettigheter og plikter, uansett om de stammer fra 

en kontrakt, en lov eller en forskrift. En kontrakt er en avtale mellom to eller flere parter som skaper håndhevbare 

rettigheter og plikter. Om rettigheter og plikter i en kontrakt er håndhevbare, er et juridisk spørsmål. En kontrakt kan 

være skriftlig eller muntlig eller følge av foretakets vanlige forretningspraksis. Kontraktsvilkår omfatter alle vilkår i en 

kontrakt, eksplisitte eller implisitte, men et foretak skal se bort fra vilkår som ikke har noe forretningsmessig innhold 

(dvs. ingen merkbar virkning på kontraktens økonomiske forhold). Implisitte vilkår i en kontrakt omfatter slike som er 

pålagt ved lov eller forskrift. Praksis og framgangsmåter ved opprettelse av kontrakter med kunder varierer på tvers av 

jurisdiksjoner, bransjer og foretak. I tillegg kan de variere innenfor et foretak (de kan for eksempel avhenge av 

kundekategorien eller de avtalte varenes eller tjenestenes art). 

VIRKEOMRÅDE 

3. Et foretak skal anvende IFRS 17 på 

a) forsikringskontrakter, herunder gjenforsikringskontrakter, som det utsteder, 

b) gjenforsikringskontrakter som det innehar, og 

c) investeringskontrakter med skjønnsmessige deler som det utsteder, forutsatt at foretaket også utsteder forsikrings-

kontrakter. 

4. Alle henvisninger i IFRS 17 til forsikringskontrakter gjelder også for 

a) gjenforsikringskontrakter som innehas, unntatt 

i) henvisninger til utstedte forsikringskontrakter og 

ii) som beskrevet i nr. 60–70A, 

b) investeringskontrakter med skjønnsmessige deler som fastsatt i nr. 3 bokstav c), unntatt henvisningen til 

forsikringskontrakter i nr. 3 bokstav c) og som beskrevet i nr. 71. 

5. Alle henvisninger i IFRS 17 til utstedte forsikringskontrakter får også anvendelse på forsikringskontrakter som 

foretaket har anskaffet ved en overføring av forsikringskontrakter eller ved en virksomhetssammenslutning, med 

unntak av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

6. Vedlegg A definerer en forsikringskontrakt, og B2–B30 i vedlegg B gir veiledning om definisjonen av en 

forsikringskontrakt. 

7. Et foretak skal ikke anvende IFRS 17 på 

a) garantier som gis av en produsent, en forhandler eller en detaljist i forbindelse med salg av dennes varer eller 

tjenester til en kunde (se IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder), 

b) arbeidsgiveres eiendeler og forpliktelser i forbindelse med ordninger for ytelser til ansatte (se IAS 19 Ytelser til 

ansatte og IFRS 2 Aksjebasert betaling) og avtalte fratredelsesytelser som rapporteres av ytelsesbaserte 

pensjonsinnretninger (se IAS 26 Regnskapsføring og rapportering av pensjonsinnretninger),  
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c) kontraktsregulerte rettigheter eller kontraktsregulerte plikter som er betinget av framtidig bruk av eller rett til å 

bruke en ikke-finansiell gjenstand, for eksempel visse lisensavgifter, royaltyer, variable og andre betingede 

leiebetalinger og lignende poster (se IFRS 15, IAS 38 Immaterielle eiendeler og IFRS 16 Leieavtaler), 

d) restverdigarantier gitt av en produsent, en forhandler eller en detaljist og en leietakers restverdigarantier når de er 

innebygd i en leieavtale (se IFRS 15 og IFRS 16), 

e) finansielle garantikontrakter, med mindre utstederen tidligere uttrykkelig har opplyst at den betrakter slike 

kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført dem som forsikringskontrakter. Utstederen skal velge å 

anvende enten IFRS 17 eller IAS 32 Finansielle instrumenter — presentasjon, IFRS 7 Finansielle instrumenter — 

opplysninger og IFRS 9 Finansielle instrumenter på slike finansielle garantikontrakter. Utstederen kan foreta dette 

valget kontrakt for kontrakt, men valget som gjøres for hver enkelt kontrakt, kan ikke gjøres om, 

f) skyldig eller tilgodehavende betinget vederlag ved en virksomhetssammenslutning (se IFRS 3 Virksomhets-

sammenslutninger), 

g) forsikringskontrakter der foretaket er forsikringstaker, med mindre disse kontraktene er gjenforsikringskontrakter 

som innehas (se nr. 3 bokstav b)), 

h) kredittkortkontrakter eller lignende kontrakter som tilbyr kreditt- eller betalingsordninger, som bare oppfyller 

definisjonen av en forsikringskontrakt dersom foretaket ikke lar en vurdering av forsikringsrisikoen knyttet til en 

enkelt kunde gjenspeiles i fastsettelsen av prisen på kontrakten med vedkommende kunde (se IFRS 9 og andre 

relevante IFRS-standarder). Bare dersom IFRS 9 krever at et foretak skiller ut en forsikringsdekningskomponent 

(se nr. 2.1 bokstav e) iv) i IFRS 9) som er innebygd i en slik kontrakt, skal foretaket anvende IFRS 17 på denne 

komponenten. 

8. Noen kontrakter oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt, men har som hovedformål å yte tjenester mot et fast 

gebyr. Et foretak kan velge å anvende IFRS 15 i stedet for IFRS 17 på slike kontrakter som det utsteder, men bare 

dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt. Foretaket kan foreta dette valget kontrakt for kontrakt, men valget som gjøres 

for hver enkelt kontrakt, kan ikke gjøres om. Vilkårene er følgende: 

a) Foretaket lar ikke en vurdering av risikoen knyttet til en enkelt kunde gjenspeiles i fastsettelsen av prisen på 

kontrakten med vedkommende kunde. 

b) Kontrakten kompenserer kunden ved å yte tjenester snarere enn ved å foreta kontantutbetalinger til kunden. 

c) Forsikringsrisikoen som overføres gjennom kontrakten, oppstår hovedsakelig som følge av kundens bruk av 

tjenester snarere enn som følge av usikkerhet omkring kostnaden for disse tjenestene. 

8A Noen kontrakter oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt, men begrenser erstatningen for forsikrede hendelser 

til det beløpet som ellers kreves for å innfri forsikringstakerens plikt i henhold til kontrakten (for eksempel lån med 

fritak ved dødsfall). Et foretak skal velge å anvende enten IFRS 17 eller IFRS 9 på slike kontrakter som det utsteder, 

med mindre slike kontrakter utelukkes fra virkeområdet for IFRS 17 ved nr. 7. Foretaket skal foreta dette valget for 

hver portefølje av forsikringskontrakter, og valget for hver portefølje er ugjenkallelig. 

Kombinasjon av forsikringskontrakter 

9. Et sett eller en serie av forsikringskontrakter med samme eller en tilknyttet motpart kan oppnå eller bli utformet for å 

oppnå en samlet forretningsmessig virkning. Ved rapportering av innholdet i slike kontrakter kan det være nødvendig å 

behandle settet eller serien av kontrakter som en helhet. Dersom for eksempel rettighetene eller pliktene i én kontrakt 

ikke gjør noe annet enn helt å oppheve rettighetene eller pliktene i en annen kontrakt som er inngått samtidig med 

samme motpart, er den kombinerte virkningen at det ikke foreligger noen rettigheter eller plikter. 

Utskillelse av komponenter fra en forsikringskontrakt (B31–B35) 

10. En forsikringskontrakt kan inneholde én eller flere komponenter som ville ha vært omfattet av en annen standard 

dersom de var separate kontrakter. En forsikringskontrakt kan for eksempel inneholde en investeringskomponent eller 

en komponent for andre tjenester enn forsikringskontrakttjenester (eller begge deler). Et foretak skal anvende nr. 11–13 

for å identifisere og regnskapsføre kontraktens komponenter.  
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11. Et foretak skal 

a) anvende IFRS 9 for å avgjøre om det foreligger et innebygd derivat som skal skilles ut, og eventuelt hvordan dette 

derivatet skal regnskapsføres, 

b) skille ut en investeringskomponent fra en vertsforsikringskontrakt bare dersom denne investeringskomponenten er 

særskilt (se B31–B32). Foretaket skal anvende IFRS 9 for å regnskapsføre den utskilte investeringskomponenten, 

med mindre det er en investeringskontrakt med skjønnsmessige deler som omfattes av IFRS 17 (se nr. 3 bokstav 

c)). 

12. Etter anvendelse av nr. 11 for å skille ut eventuelle kontantstrømmer knyttet til innebygde derivater og særskilte 

investeringskomponenter skal et foretak skille ut fra vertsforsikringskontrakten ethvert tilsagn om å overføre til en 

forsikringstaker særskilte varer eller tjenester som ikke er forsikringskontrakttjenester, ved anvendelse av nr. 7 i IFRS 

15. Foretaket skal regnskapsføre slike tilsagn ved anvendelse av IFRS 15. Ved anvendelse av nr. 7 i IFRS 15 for å 

skille ut tilsagnet skal foretaket anvende B33–B35 i IFRS 17, og ved førstegangsinnregning skal det 

a) anvende IFRS 15 for å fordele inngående kontantstrømmer mellom forsikringskomponenten og eventuelle tilsagn 

om å levere særskilte varer eller tjenester som ikke er forsikringskontrakttjenester, og 

b) fordele utgående kontantstrømmer mellom forsikringskomponenten og eventuelle avtalte særskilte varer eller 

tjenester som ikke er forsikringskontrakttjenester, og som er regnskapsført ved anvendelse av IFRS 15, slik at 

i) utgående kontantstrømmer som er direkte knyttet til hver enkelt komponent, fordeles på denne komponenten, 

og 

ii) eventuelle gjenværende utgående kontantstrømmer fordeles på en systematisk og rasjonell måte som 

gjenspeiler de utgående kontantstrømmene som foretaket ville forventet dersom den komponenten var en 

separat kontrakt. 

13. Etter anvendelse av nr. 11–12 skal et foretak anvende IFRS 17 på alle gjenværende komponenter av vertsforsik-

ringskontrakten. Heretter skal alle henvisninger i IFRS 17 til innebygde derivater vise til derivater som ikke er skilt ut 

fra vertsforsikringskontrakten, og alle henvisninger til investeringskomponenter skal vise til investeringskomponenter 

som ikke er skilt ut fra vertsforsikringskontrakten (bortsett fra henvisningene i B31–B32). 

AGGREGERINGSNIVÅ FOR FORSIKRINGSKONTRAKTER 

14. Et foretak skal identifisere porteføljer av forsikringskontrakter. En portefølje omfatter kontrakter som er 

underlagt lignende risiko, og som forvaltes sammen. Kontrakter innenfor en produktlinje forventes å ha 

lignende risiko og forventes derfor å være i samme portefølje dersom de forvaltes sammen. Kontrakter innenfor 

ulike produktlinjer (for eksempel livrenter med faste utbetalinger med engangspremie sammenlignet med 

tidsbegrenset livsforsikring) forventes ikke å ha lignende risiko og forventes derfor å være i ulike porteføljer. 

15. Nr. 16–24 får anvendelse på utstedte forsikringskontrakter. Kravene til aggregeringsnivået for gjenforsikrings-

kontrakter som innehas, er fastsatt i nr. 61. 

16. Et foretak skal dele inn en portefølje av utstedte forsikringskontrakter i minst 

a) en gruppe av kontrakter som er tapsbringende ved førstegangsinnregning, dersom slike finnes, 

b) en gruppe av kontrakter som ved førstegangsinnregning ikke har noen betydelig risiko for å bli 

tapsbringende senere, dersom slike finnes, og 

c) en gruppe av gjenværende kontrakter i porteføljen, dersom slike finnes. 

17. Dersom et foretak har rimelige og dokumenterbare opplysninger som gjør det mulig å konkludere med at samtlige 

kontrakter i et sett av kontrakter vil tilhøre samme gruppe ved anvendelse av nr. 16, kan det måle settet av kontrakter 

for å avgjøre om kontraktene er tapsbringende (se nr. 47) og vurdere settet av kontrakter for å fastslå om kontraktene 

ikke har noen betydelig risiko for å bli tapsbringende senere (se nr. 19). Dersom foretaket ikke har rimelige og 

dokumenterbare opplysninger som gjør det mulig å konkludere med at samtlige kontrakter i et sett av kontrakter vil 

tilhøre samme gruppe, skal det avgjøre hvilken gruppe kontraktene tilhører ved å vurdere de enkelte kontraktene.  
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18. For utstedte kontrakter der et foretak anvender premiefordelingsmetoden (se nr. 53–59), skal foretaket anta at ingen 

kontrakter i porteføljen er tapsbringende ved førstegangsinnregning, med mindre noe annet framgår av fakta og 

omstendigheter. Et foretak skal vurdere om kontrakter som ikke er tapsbringende ved førstegangsinnregning, ikke har 

noen betydelig risiko for å bli tapsbringende senere, ved å vurdere sannsynligheten for endringer i gjeldende fakta og 

omstendigheter. 

19. For utstedte kontrakter der et foretak ikke anvender premiefordelingsmetoden (se nr. 53–54), skal foretaket vurdere om 

kontrakter som ikke er tapsbringende ved førstegangsinnregning, ikke har noen betydelig risiko for å bli tapsbringende 

a) på grunnlag av sannsynligheten for endringer i forutsetninger som, dersom de fant sted, ville føre til at kontraktene 

ble tapsbringende, 

b) ved hjelp av opplysninger om estimater fra foretakets interne rapportering. Ved vurderingen av om kontrakter som 

ikke er tapsbringende ved førstegangsinnregning, ikke har noen betydelig risiko for å bli tapsbringende 

i) skal et foretak ikke se bort fra opplysninger fra den interne rapporteringen om hvilken virkning endringer i 

forutsetningene har på ulike kontrakter når det gjelder muligheten for at de kan bli tapsbringende, men 

ii) et foretak er ikke forpliktet til å samle inn ytterligere opplysninger ut over det som kommer fra foretakets 

interne rapportering om hvilken virkning endringer i forutsetningene har på ulike kontrakter. 

20. Dersom kontrakter innenfor en portefølje ved anvendelse av nr. 14–19 ville blitt fordelt på ulike grupper utelukkende 

fordi lovgivningen eller forskrifter uttrykkelig begrenser foretakets praktiske mulighet til å fastsette en annen pris eller 

et annet ytelsesnivå for forsikringstakere med ulike særtrekk, kan foretaket inkludere disse kontraktene i samme 

gruppe. Foretaket skal ikke anvende dette nummeret tilsvarende på andre poster. 

21. Det er tillatt for et foretak å dele opp gruppene beskrevet i nr. 16 i undergrupper. Et foretak kan for eksempel velge å 

dele porteføljene inn i 

a) flere grupper som ikke er tapsbringende ved førstegangsinnregning – dersom foretakets interne rapportering gir 

opplysninger som skiller mellom 

i) forskjellige nivåer av lønnsomhet eller 

ii) ulike muligheter for at kontrakter blir tapsbringende etter førstegangsinnregning, og 

b) mer enn én gruppe av kontrakter som er tapsbringende ved førstegangsinnregning – dersom foretakets interne 

rapportering gir mer detaljerte opplysninger om i hvilken utstrekning kontraktene er tapsbringende. 

22. Et foretak skal ikke inkludere kontrakter som er utstedt med mer enn ett års mellomrom, i samme gruppe. For 

å oppnå dette skal foretaket, om nødvendig, dele inn gruppene beskrevet i nr. 16–21 ytterligere. 

23. En gruppe av forsikringskontrakter skal omfatte én enkelt kontrakt dersom dette er resultatet av anvendelsen av  

nr. 14–22. 

24. Et foretak skal anvende innregnings- og målingskravene i IFRS 17 på de gruppene av kontrakter som fastsettes ved 

anvendelse av nr. 14–23. Et foretak skal fastsette gruppene ved førstegangsinnregning og tilføye kontrakter til gruppene 

ved anvendelse av nr. 28. Foretaket skal ikke vurdere gruppenes sammensetning på nytt i ettertid. For å måle en gruppe 

av kontrakter kan et foretak estimere kontantstrømmene for oppfyllelse på et høyere aggregeringsnivå enn gruppen eller 

porteføljen, forutsatt at foretaket kan inkludere de relevante kontantstrømmene for oppfyllelse i målingen av gruppen 

ved anvendelse av nr. 32 bokstav a), nr. 40 bokstav a) i) og nr. 40 bokstav b), ved å fordele slike estimater på grupper 

av kontrakter. 

INNREGNING 

25. Et foretak skal innregne en gruppe av forsikringskontrakter som det utsteder, fra det tidligste av følgende 

tidspunkter: 

a) Begynnelsen av dekningsperioden for gruppen av kontrakter. 

b) Datoen da den første betalingen fra en forsikringstaker i gruppen forfaller. 

c) For en gruppe av tapsbringende kontrakter, når gruppen blir tapsbringende.  
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26. Dersom det ikke foreligger noen avtalt forfallsdato, skal den første betalingen fra forsikringstakeren anses som forfalt 

når den mottas. Et foretak skal fastsette om et utvalg kontrakter utgjør en gruppe av tapsbringende kontrakter ved å 

anvende nr. 16 før det tidligste av tidspunktene fastsatt i nr. 25 bokstav a) og b), dersom fakta og omstendigheter 

indikerer at det finnes en slik gruppe. 

27. [Opphevet] 

28. Ved innregning av en gruppe av forsikringskontrakter i en rapporteringsperiode skal et foretak bare ta med kontrakter 

som hver for seg oppfyller et av kriteriene i nr. 25, og det skal foreta estimater for diskonteringsrentene på tidspunktet 

for førstegangsinnregning (se B73) og dekningsenhetene fastsatt i rapporteringsperioden (se B119). Et foretak kan 

legge til flere kontrakter i gruppen etter slutten av rapporteringsperioden, med forbehold for nr. 14–22. Et foretak skal 

tilføye en kontrakt til gruppen i den rapporteringsperioden der kontrakten oppfyller et av kriteriene fastsatt i nr. 25. 

Dette kan føre til en endring i fastsettelsen av diskonteringsrentene på tidspunktet for førstegangsinnregning ved 

anvendelse av B73. Et foretak skal anvende de reviderte rentene fra begynnelsen av rapporteringsperioden der de nye 

kontraktene legges til i gruppen. 

Kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer (B35A–B35D) 

28A Et foretak skal fordele kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer på grupper av forsikringskontrakter ved hjelp 

av en systematisk og rasjonell metode ved anvendelse av B35A–B35B, med mindre det velger å innregne dem som 

kostnader ved anvendelse av nr. 59 bokstav a). 

28B Et foretak som ikke anvender nr. 59 bokstav a), skal innregne som en eiendel kontantstrømmer ved anskaffelse av 

forsikringer som er innbetalt (eller kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer der en forpliktelse er innregnet ved 

anvendelse av en annen IFRS-standard) før den tilknyttede gruppen av forsikringskontrakter innregnes. Et foretak skal 

innregne en slik eiendel for hver tilknyttet gruppe av forsikringskontrakter. 

28C Et foretak skal fraregne en eiendel for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer når disse kontantstrømmene er 

inkludert i målingen av den tilknyttede gruppen av forsikringskontrakter ved anvendelse av nr. 38 bokstav c) i) eller  

nr. 55 bokstav a) iii). 

28D Dersom nr. 28 får anvendelse, skal et foretak anvende nr. 28B–28C i samsvar med B35C. 

28E Ved slutten av hver rapporteringsperiode skal et foretak vurdere om en eiendel for kontantstrømmer ved anskaffelse av 

forsikringer kan gjenvinnes dersom fakta og omstendigheter tyder på at eiendelen har falt i verdi (se B35D). Dersom et 

foretak identifiserer et tap ved verdifall, skal foretaket justere eiendelens balanseførte verdi og innregne tapet ved 

verdifall i resultatet. 

28F Et foretak skal i resultatet innregne en reversering av hele eller en del av et tap ved verdifall som tidligere er innregnet 

ved anvendelse av nr. 28E, og øke eiendelens balanseført verdi i den utstrekning omstendighetene som førte til 

verdifallet, ikke lenger foreligger eller er forbedret. 

MÅLING (B36–B119F) 

29. Et foretak skal anvende nr. 30–52 på alle grupper av forsikringskontrakter som omfattes av IFRS 17, med følgende 

unntak: 

a) For grupper av forsikringskontrakter som oppfyller et av kriteriene i nr. 53, kan et foretak forenkle målingen av 

gruppen ved hjelp av premiefordelingsmetoden i nr. 55–59. 

b) For grupper av gjenforsikringskontrakter som innehas, skal et foretak anvende nr. 32–46 i samsvar med kravene i  

nr. 63–70A. Nr. 45 (om forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse) og nr. 47–52 (om tapsbringende 

kontrakter) får ikke anvendelse på grupper av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

c) For grupper av investeringskontrakter med skjønnsmessige deler skal et foretak anvende nr. 32–52 som endret ved 

nr. 71.  



Nr. 83/346 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

30. Ved anvendelse av IAS 21 Virkningene av valutakursendringer på en gruppe av forsikringskontrakter som genererer 

kontantstrømmer i utenlandsk valuta, skal et foretak behandle gruppen av kontrakter, herunder den kontraktsregulerte 

tjenestemarginen, som en monetær post. 

31. I finansregnskapet til et foretak som utsteder forsikringskontrakter, skal kontantstrømmene for oppfyllelse ikke 

gjenspeile foretakets risiko for manglende oppfyllelse (risiko for manglende oppfyllelse er definert i IFRS 13 Måling av 

virkelig verdi). 

Måling ved førstegangsinnregning (B36–B95F) 

32. Ved førstegangsinnregning skal et foretak måle en gruppe av forsikringskontrakter som summen av 

a) kontantstrømmene for oppfyllelse, som omfatter 

i) estimater av framtidige kontantstrømmer (nr. 33–35), 

ii) en justering som gjenspeiler tidsverdien av penger og de finansielle risikoene forbundet med framtidige 

kontantstrømmer, i den utstrekning de finansielle risikoene ikke inngår i estimatene av framtidige 

kontantstrømmer (nr. 36), og 

iii) en risikojustering for ikke-finansiell risiko (nr. 37), 

b) den kontraktsregulerte tjenestemarginen, målt ved anvendelse av nr. 38–39. 

Estimater av framtidige kontantstrømmer (B36–B71) 

33. Et foretak skal ved målingen av en gruppe av forsikringskontrakter ta med alle framtidige kontantstrømmer 

innenfor grensene for hver enkelt kontrakt i gruppen (se nr. 34). Ved anvendelse av nr. 24 kan et foretak 

estimere de framtidige kontantstrømmene for oppfyllelse på et høyere aggregeringsnivå og deretter fordele disse 

kontantstrømmene for oppfyllelse på individuelle grupper av kontrakter. Estimater av framtidige kontant-

strømmer skal 

a) på en objektiv måte innarbeide alle rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten 

urimelige utgifter eller anstrengelser når det gjelder størrelsen på, tidspunktene for og usikkerheten 

omkring disse framtidige kontantstrømmene (se B37–B41). For å gjøre dette skal et foretak estimere den 

forventede verdien (dvs. det sannsynlighetsvektede gjennomsnittet) av hele spennet av mulige utfall, 

b) gjenspeile foretakets perspektiv, forutsatt at estimatene av alle relevante markedsvariabler er i overens-

stemmelse med observerbare markedspriser for disse variablene (se B42–B53), 

c) være aktuelle – estimatene skal gjenspeile forholdene som foreligger på måletidspunktet, herunder 

forutsetninger om framtiden på det tidspunktet (se B54–B60), 

d) være eksplisitte – foretaket skal estimere justeringen for ikke-finansiell risiko atskilt fra de andre estimatene 

(se B90). Foretaket skal også estimere kontantstrømmene atskilt fra justeringen for tidsverdien av penger og 

finansiell risiko, med mindre den mest hensiktsmessige målemetoden kombinerer disse estimatene (se B46). 

34. Kontantstrømmer faller innenfor grensene for en forsikringskontrakt dersom de oppstår fra materielle rettigheter og 

plikter som foreligger i rapporteringsperioden da foretaket kan tvinge forsikringstakeren til å betale premiene, eller da 

foretaket har en vesentlig plikt til å yte forsikringskontrakttjenester til forsikringstakeren (se B61–B71). En vesentlig 

plikt til å yte forsikringskontrakttjenester avsluttes når 

a) foretaket i praksis har mulighet til å revurdere den berørte forsikringstakerens risiko og dermed kan fastsette en pris 

eller et ytelsesnivå som fullt ut gjenspeiler disse risikoene, eller 

b) begge følgende kriterier er oppfylt: 

i) Foretaket har i praksis mulighet til å revurdere risikoene for porteføljen av forsikringskontrakter som omfatter 

kontrakten, og dermed fastsette en pris eller et ytelsesnivå som fullt ut gjenspeiler risikoene i denne porteføljen. 

ii) Prisfastsettelsen av premier fram til tidspunktet da risikoene revurderes, tar ikke hensyn til de risikoene som 

gjelder perioder etter tidspunktet for revurdering.  
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35. Et foretak skal ikke innregne som en forpliktelse eller en eiendel beløp knyttet til forventede premier eller forventede 

erstatningskrav som faller utenfor forsikringskontraktens grenser. Slike beløp gjelder framtidige forsikringskontrakter. 

Diskonteringsrenter (B72–B85) 

36. Et foretak skal justere estimatene av framtidige kontantstrømmer for å gjenspeile tidsverdien av penger og de 

finansielle risikoene som er forbundet med disse kontantstrømmene, i den utstrekning de finansielle risikoene 

ikke inngår i estimatene av kontantstrømmer. Diskonteringsrentene som anvendes på estimatene av de 

framtidige kontantstrømmene beskrevet i nr. 33, skal 

a) gjenspeile tidsverdien av penger, kontantstrømmenes særtrekk og forsikringskontraktenes likviditetsegen-

skaper, 

b) være i overensstemmelse med observerbare aktuelle markedspriser (dersom slike finnes) for finansielle 

instrumenter med kontantstrømmer hvis særtrekk er i overensstemmelse med særtrekkene til kontant-

strømmene i forsikringskontraktene, for eksempel med hensyn til tidspunkt, valuta og likviditet, og 

c) utelukke virkningen av faktorer som påvirker slike observerbare markedspriser, men som ikke påvirker 

forsikringskontraktenes framtidige kontantstrømmer. 

Risikojustering for ikke-finansiell risiko (B86–B92) 

37. Et foretak skal justere estimatet av nåverdien av framtidige kontantstrømmer for å gjenspeile den kompen-

sasjonen som foretaket krever for å påta seg usikkerheten omkring størrelsen på og tidspunktet for 

kontantstrømmene som oppstår som følge av ikke-finansiell risiko. 

Kontraktsregulert tjenestemargin 

38. Den kontraktsregulerte tjenestemarginen er en del av eiendelen eller forpliktelsen til gruppen av forsikrings-

kontrakter og representerer den ikke-opptjente gevinsten som foretaket vil innregne etter hvert som det yter 

forsikringskontrakttjenester i framtiden. Et foretak skal ved førstegangsinnregning måle den kontrakts-

regulerte tjenestemarginen for en gruppe av forsikringskontrakter til et beløp som, med mindre nr. 47 (om 

tapsbringende kontrakter) eller B123A (om forsikringsinntekter knyttet til nr. 38 bokstav c) ii)) får anvendelse, 

ikke medfører inntekter eller kostnader som oppstår fra 

a) førstegangsinnregningen av et beløp for kontantstrømmene for oppfyllelse, målt ved anvendelse av nr. 32–

37, 

b) enhver kontantstrøm som oppstår fra kontraktene i gruppen på dette tidspunktet, 

c) fraregningen ved tidspunktet for førstegangsinnregning av 

i) alle eiendeler for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer ved anvendelse av nr. 28C og 

ii) alle andre eiendeler eller forpliktelser som tidligere er innregnet for kontantstrømmer knyttet til 

gruppen av kontrakter, som angitt i B66A. 

39. For forsikringskontrakter som er anskaffet ved en overføring av forsikringskontrakter eller ved en virksomhetssammen-

slutning som omfattes av IFRS 3, skal et foretak anvende nr. 38 i samsvar med B93–B95F. 

Etterfølgende måling 

40. Den balanseførte verdien av en gruppe av forsikringskontrakter ved slutten av hver rapporteringsperiode skal 

være summen av 

a) forpliktelsen for den resterende dekningsperioden, som omfatter 

i) kontantstrømmene for oppfyllelse knyttet til framtidige tjenester som er fordelt på gruppen på det 

tidspunktet, målt ved anvendelse av nr. 33–37 og B36–B92, 

ii) gruppens kontraktsregulerte tjenestemargin på det tidspunktet, målt ved anvendelse av nr. 43–46, og 

b) forpliktelsen for inntrufne skader, som omfatter kontantstrømmer for oppfyllelse knyttet til tidligere tjenester 

som er fordelt på gruppen på det tidspunktet, målt ved anvendelse av nr. 33–37 og B36–B92.  
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41. Et foretak skal innregne inntekter og kostnader for følgende endringer i den balanseførte verdien av 

forpliktelsen for den resterende dekningsperioden: 

a) Forsikringsinntekter – for en reduksjon av forpliktelsen for den resterende dekningsperioden som følge av 

tjenester levert i perioden, målt ved anvendelse av B120–B124. 

b) Kostnader for forsikringstjenester – for tap på grupper av tapsbringende kontrakter og reversering av slike 

tap (se nr. 47–52). 

c) Finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader – for virkningen av tidsverdien av penger og virkningen av 

finansiell risiko, som angitt i nr. 87. 

42. Et foretak skal innregne inntekter og kostnader for følgende endringer i den balanseførte verdien av 

forpliktelsen for inntrufne skader: 

a) Kostnader for forsikringstjenester – for økningen av forpliktelsen på grunn av skader og kostnader påløpt i 

perioden, unntatt investeringskomponenter. 

b) Kostnader for forsikringstjenester – for alle senere endringer i kontantstrømmer for oppfyllelse knyttet til 

inntrufne skader og påløpte kostnader. 

c) Finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader – for virkningen av tidsverdien av penger og virkningen av 

finansiell risiko, som angitt i nr. 87. 

Kontraktsregulert tjenestemargin (B96–B119B) 

43. Den kontraktsregulerte tjenestemarginen ved slutten av rapporteringsperioden representerer gevinsten i 

gruppen av forsikringskontrakter som ennå ikke er blitt innregnet i resultatet, fordi den gjelder framtidige 

tjenester som skal ytes i henhold til kontraktene i gruppen. 

44. For forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse er den balanseførte verdien av den kontraktsregulerte 

tjenestemarginen for en gruppe av kontrakter ved slutten av rapporteringsperioden lik den balanseførte verdien ved 

begynnelsen av rapporteringsperioden, justert for 

a) virkningen av eventuelle nye kontrakter som er lagt til i gruppen (se nr. 28), 

b) renter som påløper den balanseførte verdien av den kontraktsregulerte tjenestemarginen i løpet av rapporte-

ringsperioden, målt til diskonteringsrentene som angitt i B72 bokstav b), 

c) endringene i kontantstrømmer for oppfyllelse knyttet til framtidige tjenester som angitt i B96–B100, unntatt i den 

utstrekning 

i) slike økninger i kontantstrømmene for oppfyllelse overstiger den balanseførte verdien av den kontrakts-

regulerte tjenestemarginen, noe som fører til tap (se nr. 48 bokstav a)), eller 

ii) slike reduksjoner i kontantstrømmene for oppfyllelse fordeles på tapskomponenten for forpliktelsen for den 

resterende dekningsperioden ved anvendelse av nr. 50 bokstav b), 

d) virkningen av eventuelle valutakursdifferanser på den kontraktsregulerte tjenestemarginen og 

e) det beløpet som er innregnet som forsikringsinntekt på grunn av overføringen av forsikringskontrakttjenester i 

perioden, fastsatt ved fordelingen av den kontraktsregulerte tjenestemarginen som gjenstår ved slutten av rapporte-

ringsperioden (før enhver fordeling), over inneværende og resterende dekningsperiode ved anvendelse av B119. 

45. For forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse (se B101–B118) er den balanseførte verdien av den 

kontraktsregulerte tjenestemarginen for en gruppe av kontrakter ved slutten av rapporteringsperioden lik den 

balanseførte verdien ved begynnelsen av rapporteringsperioden, justert for beløpene i bokstav a)–e) nedenfor. Et 

foretak er ikke forpliktet til å identifisere disse justeringene separat. I stedet kan et kombinert beløp fastsettes for noen 

av eller alle justeringene. Justeringene er 

a) virkningen av eventuelle nye kontrakter som er lagt til i gruppen (se nr. 28), 

b) endringen i beløpet for foretakets andel av den virkelige verdien av de underliggende postene (se B104 bokstav b) 

i)), unntatt i den utstrekning 

i) B115 (om risikoreduksjon) får anvendelse,  
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ii) reduksjonen i beløpet for foretakets andel av den virkelige verdien av de underliggende postene overstiger den 

balanseførte verdien av den kontraktsregulerte tjenestemarginen, noe som fører til tap (se nr. 48), eller 

iii) økningen i beløpet for foretakets andel av den virkelige verdien av de underliggende postene reverserer 

beløpet i punkt ii), 

c) endringene i kontantstrømmer for oppfyllelse knyttet til framtidige tjenester som angitt i B101–B118, unntatt i den 

utstrekning 

i) B115 (om risikoreduksjon) får anvendelse, 

ii) slike økninger i kontantstrømmene for oppfyllelse overstiger den balanseførte verdien av den kontrakts-

regulerte tjenestemarginen, noe som fører til tap (se nr. 48), eller 

iii) slike reduksjoner i kontantstrømmene for oppfyllelse fordeles på tapskomponenten for forpliktelsen for den 

resterende dekningsperioden ved anvendelse av nr. 50 bokstav b), 

d) virkningen av eventuelle valutakursdifferanser på den kontraktsregulerte tjenestemarginen og 

e) det beløpet som er innregnet som forsikringsinntekt på grunn av overføringen av forsikringskontrakttjenester i 

perioden, fastsatt ved fordelingen av den kontraktsregulerte tjenestemarginen som gjenstår ved slutten av 

rapporteringsperioden (før enhver fordeling), over inneværende og resterende dekningsperiode ved anvendelse av 

B119. 

46. Noen endringer i den kontraktsregulerte tjenestemarginen utligner endringer i kontantstrømmene for oppfyllelse for den 

resterende dekningsperioden og medfører ingen endring i den samlede balanseførte verdien av forpliktelsen for den 

resterende dekningsperioden. I den utstrekning endringer i den kontraktsregulerte tjenestemarginen ikke utligner 

endringer i kontantstrømmene for oppfyllelse for den resterende dekningsperioden, skal et foretak innregne inntekter og 

kostnader for endringene ved anvendelse av nr. 41. 

Tapsbringende kontrakter 

47. En forsikringskontrakt er tapsbringende på tidspunktet for førstegangsinnregning dersom kontantstrømmene for 

oppfyllelse som er fordelt på kontrakten, eventuelle tidligere innregnede kontantstrømmer ved anskaffelse av 

forsikringer og eventuelle kontantstrømmer som oppstår fra kontrakten på tidspunktet for førstegangsinnregning, 

samlet utgjør en netto utgående strøm. Ved anvendelse av nr. 16 bokstav a) skal et foretak gruppere slike kontrakter 

atskilt fra kontrakter som ikke er tapsbringende. I den utstrekning nr. 17 kommer til anvendelse, kan et foretak 

identifisere gruppen av tapsbringende kontrakter ved å måle et sett av kontrakter snarere enn enkeltkontrakter. Et 

foretak skal innregne et tap i resultatet tilsvarende den netto utgående strømmen for gruppen av tapsbringende 

kontrakter, noe som medfører at den balanseførte verdien av forpliktelsen for gruppen er lik kontantstrømmene for 

oppfyllelse, og at gruppens kontraktsregulerte tjenestemargin er lik null. 

48. En gruppe av forsikringskontrakter blir tapsbringende (eller mer tapsbringende) ved senere måling dersom følgende 

beløp overstiger den balanseførte verdien av den kontraktsregulerte tjenestemarginen: 

a) Ugunstige endringer knyttet til framtidige tjenester i kontantstrømmene for oppfyllelse som er fordelt på gruppen, 

og som følger av endringer i estimater av framtidige kontantstrømmer og risikojusteringen for ikke-finansiell 

risiko. 

b) For en gruppe av forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse, reduksjonen i beløpet for foretakets 

andel av de underliggende postenes virkelige verdi. 

Ved anvendelse av nr. 44 bokstav c) i), nr. 45 bokstav b) ii) og nr. 45 bokstav c) ii) skal et foretak innregne et tap i 

resultatet som tilsvarer det overstigende beløpet. 

49. Et foretak skal fastsette (eller øke) en tapskomponent for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden for en 

tapsbringende gruppe som viser tapene som er innregnet ved anvendelse av nr. 47–48. Tapskomponenten bestemmer 

beløpene som angis i resultatet som reverseringer av tap på tapsbringende grupper, og som derfor utelukkes fra å inngå 

i fastsettelsen av forsikringsinntekter. 

50. Når et foretak har innregnet et tap på en tapsbringende gruppe av forsikringskontrakter, skal det fordele 

a) de etterfølgende endringene i forpliktelsens kontantstrømmer for oppfyllelse for den resterende dekningsperioden 

som angitt i nr. 51 systematisk mellom 

i) tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden og 

ii) forpliktelsen for den resterende dekningsperioden, unntatt tapskomponenten,  
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b) bare til tapskomponenten inntil den komponenten er redusert til null: 

i) Enhver senere reduksjon knyttet til framtidige tjenester i kontantstrømmene for oppfyllelse som er fordelt på 

gruppen, og som følger av endringer i estimater av framtidige kontantstrømmer og risikojusteringen for ikke-

finansiell risiko. 

ii) Enhver senere økning i beløpet for foretakets andel av den virkelige verdien av de underliggende postene. 

Ved anvendelse av nr. 44 bokstav c) ii), nr. 45 bokstav b) iii) og nr. 45 bokstav c) iii) skal et foretak bare justere 

den kontraktsregulerte tjenestemarginen for reduksjoner som overstiger det beløpet som er fordelt på 

tapskomponenten. 

51. De etterfølgende endringene i forpliktelsens kontantstrømmer for oppfyllelse for den resterende dekningsperioden som 

skal fordeles ved anvendelse av nr. 50 bokstav a), er 

a) estimater av nåverdien av framtidige kontantstrømmer for skader og kostnader som frigis fra forpliktelsen for den 

resterende dekningsperioden på grunn av påløpte kostnader for forsikringstjenester, 

b) endringer i risikojusteringen for ikke-finansiell risiko som er innregnet i resultatet, fordi den frigis fra risikoen, og 

c) finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader. 

52. Den systematiske fordelingen som kreves i henhold til nr. 50 bokstav a), skal resultere i at de samlede beløpene som er 

fordelt på tapskomponenten i samsvar med nr. 48–50, er lik null ved utgangen av dekningsperioden for en gruppe av 

kontrakter. 

Premiefordelingsmetoden 

53. Et foretak kan forenkle målingen av en gruppe av forsikringskontrakter ved hjelp premiefordelingsmetoden i nr. 55–59 

bare dersom noen av følgende gjelder ved gruppens etablering: 

a) Foretaket forventer med rimelighet at en slik forenkling vil gi en måling av forpliktelsen for den resterende 

dekningsperioden for gruppen som ikke skiller seg vesentlig fra den som ville framkommet ved anvendelse av 

kravene i nr. 32–52. 

b) Dekningsperioden for hver enkelt kontrakt i gruppen (herunder forsikringskontrakttjenester som følger av alle 

premier innenfor kontraktens grenser, som er fastsatt på tidspunktet da nr. 34 anvendes) er høyst ett år. 

54. Kriteriet i nr. 53 bokstav a) er ikke oppfylt dersom et foretak ved gruppens etablering forventer betydelig variabilitet i 

kontantstrømmene for oppfyllelse, noe som vil påvirke målingen av forpliktelsen for den resterende dekningsperioden i 

perioden før en skade inntreffer. Variabilitet i kontantstrømmene for oppfyllelse øker for eksempel med 

a) omfanget av framtidige kontantstrømmer knyttet til eventuelle derivater som er innebygd i kontraktene, og 

b) lengden på dekningsperioden for gruppen av kontrakter. 

55. Når et foretak anvender premiefordelingsmetoden, skal det måle forpliktelsen for den resterende dekningsperioden på 

følgende måte: 

a) Ved førstegangsinnregning er den balanseførte verdien av forpliktelsen 

i) eventuelle premier mottatt ved førstegangsinnregning, 

ii) minus eventuelle kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer på det tidspunktet, med mindre foretaket 

velger å innregne betalingene som en kostnad ved anvendelse av nr. 59 bokstav a), og 

iii) pluss eller minus eventuelle beløp som følger av fraregningen på det tidspunktet av 

1. alle eiendeler for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer ved anvendelse av nr. 28C og 

2. alle andre eiendeler eller forpliktelser som tidligere er innregnet for kontantstrømmer knyttet til gruppen 

av kontrakter, som angitt i B66A. 

b) Ved utgangen av hver etterfølgende rapporteringsperiode er den balanseførte verdien av forpliktelsen lik den 

balanseførte verdien ved begynnelsen av rapporteringsperioden 

i) pluss mottatte premier i perioden,  
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ii) minus kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer, med mindre foretaket velger å innregne betalingene 

som en kostnad ved anvendelse av nr. 59 bokstav a), 

iii) pluss eventuelle beløp knyttet til avskrivning av kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som er 

innregnet som en kostnad i rapporteringsperioden, med mindre foretaket velger å innregne kontantstrømmer 

ved anskaffelse av forsikringer som en kostnad ved anvendelse av nr. 59 bokstav a), 

iv) pluss eventuelle justeringer av en finansieringskomponent ved anvendelse av nr. 56, 

v) minus beløpet som er innregnet som forsikringsinntekter for tjenester som er ytt i den perioden (se B126), og 

vi) minus eventuelle investeringskomponenter som er betalt eller overført til forpliktelsen for inntrufne skader. 

56. Dersom forsikringskontrakter i gruppen har en vesentlig finansieringskomponent, skal foretaket justere den 

balanseførte verdien av forpliktelsen for den resterende dekningsperioden for å gjenspeile tidsverdien av penger og 

virkningen av finansiell risiko ved å anvende diskonteringsrentene angitt i nr. 36, som fastsatt ved førstegangsinn-

regning. Det kreves ikke at foretaket justerer den balanseførte verdien av forpliktelsen for å gjenspeile tidsverdien av 

penger og virkningen av finansiell risiko dersom foretaket ved førstegangsinnregning forventer at tidsperioden mellom 

yting av hver del av tjenestene og den tilhørende forfallsdatoen for premien ikke er mer enn ett år. 

57. Dersom fakta og omstendigheter på et eller annet tidspunkt i løpet av dekningsperioden indikerer at en gruppe av 

forsikringskontrakter er tapsbringende, skal et foretak beregne differansen mellom 

a) den balanseførte verdien av forpliktelsen for den resterende dekningsperioden som er fastsatt ved anvendelse av  

nr. 55, og 

b) kontantstrømmene for oppfyllelse som gjelder gruppens resterende dekningsperiode, ved anvendelse av nr. 33–37 

og B36–B92. Dersom foretaket ved anvendelse av nr. 59 bokstav b) ikke justerer forpliktelsen for inntrufne skader 

for tidsverdien av penger og virkningen av finansiell risiko, skal det imidlertid ikke inkludere noen slik justering i 

kontantstrømmene for oppfyllelse. 

58. I den utstrekning kontantstrømmene for oppfyllelse beskrevet i nr. 57 bokstav b) overstiger den balanseførte verdien 

beskrevet i nr. 57 bokstav a), skal foretaket innregne et tap i resultatet og øke forpliktelsen for den resterende 

dekningsperioden. 

59. Ved anvendelse av premiefordelingsmetoden gjelder følgende for foretaket: 

a) Det kan velge å innregne eventuelle kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som kostnader når disse 

utgiftene påløper, forutsatt at dekningsperioden for hver enkelt kontrakt i gruppen er høyst ett år ved 

førstegangsinnregning. 

b) Det skal måle forpliktelsen for inntrufne skader for gruppen av forsikringskontrakter ved kontantstrømmene for 

oppfyllelse som er knyttet til inntrufne skader, ved anvendelse av nr. 33–37 og B36–B92. Det kreves imidlertid 

ikke at foretaket justerer framtidige kontantstrømmer for tidsverdien av penger og virkningen av finansiell risiko 

dersom disse kontantstrømmene forventes å bli betalt eller mottatt i løpet av høyst ett år fra tidspunktet da skadene 

inntreffer. 

Gjenforsikringskontrakter som innehas 

60. Kravene i IFRS 17 endres for gjenforsikringskontrakter som innehas, som fastsatt i nr. 61–70A. 

61. Et foretak skal dele opp porteføljer av gjenforsikringskontrakter som innehas, ved anvendelse av nr. 14–24, bortsett fra 

at henvisningene til tapsbringende kontrakter i disse numrene skal erstattes med en henvisning til kontrakter som har en 

nettogevinst ved førstegangsinnregning. For noen gjenforsikringskontrakter som innehas, vil anvendelsen av  

nr. 14–24 resultere i en gruppe som består av én enkelt kontrakt. 

Innregning 

62. I stedet for å anvende nr. 25 skal et foretak innregne en gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, fra det 

tidligste av følgende tidspunkter: 

a) Begynnelsen av dekningsperioden for gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

b) Tidspunktet da foretaket innregner en tapsbringende gruppe av underliggende forsikringskontrakter ved anvendelse 

av nr. 25 bokstav c), dersom foretaket på eller før dette tidspunktet inngikk den tilknyttede gjenforsikrings-

kontrakten som innehas i gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas.  
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62A Uten hensyn til nr. 62 bokstav a) skal et foretak utsette innregningen av en gruppe av gjenforsikringskontrakter som 

innehas, og som gir forholdsmessig dekning, til tidspunktet da alle underliggende forsikringskontrakter innregnes for 

første gang, dersom dette tidspunktet er senere enn begynnelsen av dekningsperioden for gruppen av gjenforsikrings-

kontrakter som innehas. 

Måling 

63. Ved anvendelse av målingskravene i nr. 32–36 på gjenforsikringskontrakter som innehas, i den utstrekning de 

underliggende kontraktene også blir målt ved anvendelse av disse numrene, skal foretaket benytte ensartede 

forutsetninger for å måle estimatene av nåverdien av framtidige kontantstrømmer for gruppen av gjenforsikrings-

kontrakter som innehas, og estimatene av nåverdien av framtidige kontantstrømmer for gruppen(e) av underliggende 

forsikringskontrakter. I tillegg skal foretaket i estimatene av nåverdien av framtidige kontantstrømmer for gruppen av 

gjenforsikringskontrakter som innehas, inkludere virkningen av enhver risiko for utsteders manglende oppfyllelse av 

gjenforsikringskontrakten, herunder virkningene av sikkerhetsstillelse og tap som følge av tvister. 

64. I stedet for å anvende nr. 37 skal et foretak fastsette risikojusteringen for ikke-finansiell risiko slik at den tilsvarer det 

risikobeløpet som innehaveren av gruppen av gjenforsikringskontrakter overfører til utstederen av disse kontraktene. 

65. Kravene i nr. 38 som gjelder fastsettelse av den kontraktsregulerte tjenestemarginen ved førstegangsinnregning, endres 

for å gjenspeile det faktum at det for en gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, ikke foreligger noen ikke-

opptjent gevinst, men i stedet en nettokostnad eller nettogevinst ved kjøp av gjenforsikringen. Med mindre nr. 65A 

kommer til anvendelse, skal foretaket ved førstegangsinnregning derfor innregne eventuelle nettokostnader eller 

nettogevinster ved kjøp av gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas, som en kontraktsregulert tjenestemargin 

målt til et beløp som er lik summen av 

a) kontantstrømmene for oppfyllelse, 

b) det beløpet som ble fraregnet på det tidspunktet, for alle eiendeler eller forpliktelser som tidligere er innregnet for 

kontantstrømmer knyttet til gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas, 

c) alle kontantstrømmer som oppstår på det tidspunktet, og 

d) alle inntekter som er innregnet i resultatet ved anvendelse av nr. 66A. 

65A Dersom nettokostnaden ved kjøp av gjenforsikringsdekning gjelder hendelser som fant sted før kjøpet av gruppen av 

gjenforsikringskontrakter som innehas, skal foretaket umiddelbart innregne en slik kostnad umiddelbart i resultatet som 

en kostnad, uavhengig av kravene i B5. 

66. I stedet for å anvende nr. 44 skal et foretak måle den kontraktsregulerte tjenestemarginen ved slutten av rapporterings-

perioden for en gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, som den balanseførte verdien fastsatt ved 

begynnelsen av rapporteringsperioden, justert for 

a) virkningen av eventuelle nye kontrakter som er lagt til i gruppen (se nr. 28), 

b) renter som påløper den balanseførte verdien av den kontraktsregulerte tjenestemarginen, målt til diskonterings-

rentene som angitt i B72 bokstav b), 

ba) inntekter innregnet i resultatet i rapporteringsperioden ved anvendelse av nr. 66A, 

bb) reversering av en tapsgjenvinningskomponent som er innregnet ved anvendelse av nr. 66B (se B119F), i den 

utstrekning disse reverseringene ikke er endringer i kontantstrømmene for oppfyllelse for gruppen av gjenforsik-

ringskontrakter som innehas, 

c) endringer i kontantstrømmene for oppfyllelse, målt til diskonteringsrentene angitt i B72 bokstav c), i den 

utstrekning endringen gjelder framtidige tjenester, med mindre 

i) endringen skyldes en endring i kontantstrømmen for oppfyllelse som er fordelt på en gruppe av underliggende 

forsikringskontrakter, noe som ikke innebærer justering av den kontraktsregulerte tjenestemarginen for 

gruppen av underliggende forsikringskontrakter, eller 

ii) endringen skyldes anvendelse av nr. 57–58 (for tapsbringende kontrakter), dersom foretaket måler en gruppe 

av underliggende forsikringskontrakter ved anvendelse av premiefordelingsmetoden,  
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d) virkningen av eventuelle valutakursdifferanser på den kontraktsregulerte tjenestemarginen og 

e) det beløpet som er innregnet i resultatet som følge av tjenester mottatt i perioden, fastsatt ved fordelingen av den 

kontraktsregulerte tjenestemarginen som gjenstår ved slutten av rapporteringsperioden (før enhver fordeling), over 

inneværende og resterende dekningsperiode for gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas, ved 

anvendelse av B119. 

66A Et foretak skal justere den kontraktsregulerte fortjenestemarginen for en gruppe av gjenforsikringskontrakter som 

innehas, og innregne inntekter som følge av dette, når foretaket innregner et tap ved førstegangsinnregning av en 

tapsbringende gruppe av underliggende forsikringskontrakter eller ved tilføyelse av tapsbringende underliggende 

forsikringskontrakter til en gruppe (se B119C–B119E). 

66B Et foretak skal fastsette (eller justere) en tapsgjenvinningskomponent for eiendelen for den resterende deknings-

perioden for en gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, som viser gjenvinningen av tapene som er innregnet 

ved anvendelse av nr. 66 bokstav c) i)–ii) og 66A. Tapsgjenvinningskomponenten bestemmer beløpene som angis i 

resultatet som reverseringer av gjenvunne tap fra gjenforsikringskontrakter som innehas, og som derfor utelukkes fra å 

inngå i fordelingen av premier innbetalt til gjenforsikreren (se B119F). 

67. Endringer i kontantstrømmene for oppfyllelse som skyldes endringer i risikoen for utsteders manglende oppfyllelse av 

en gjenforsikringskontrakt som innehas, gjelder ikke framtidige tjenester og skal ikke innebære justering av den 

kontraktsregulerte tjenestemarginen. 

68. Gjenforsikringskontrakter som innehas, kan ikke være tapsbringende. Følgelig får ikke kravene i nr. 47–52 anvendelse. 

Premiefordelingsmetoden for gjenforsikringskontrakter som innehas 

69. Et foretak kan benytte premiefordelingsmetoden beskrevet i nr. 55–56 og 59 (tilpasset for å gjenspeile de særtrekkene 

til gjenforsikringskontrakter som innehas, som skiller seg fra utstedte forsikringskontrakter, for eksempel generering av 

kostnader eller reduksjon av kostnader i stedet for inntekter) for å forenkle målingen av en gruppe av gjenforsikrings-

kontrakter som innehas, dersom noen av følgende gjelder ved etableringen av gruppen: 

a) Foretaket forventer med rimelighet at målingen som følger av dette, ikke skiller seg vesentlig fra resultatet dersom 

kravene i nr. 63–68 anvendes. 

b) Dekningsperioden for hver enkelt kontrakt i gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas (herunder 

forsikringsdekning fra alle premier innenfor kontraktens grenser, som er fastsatt på tidspunktet da nr. 34 anvendes), 

er høyst ett år. 

70. Et foretak kan ikke oppfylle vilkåret i nr. 69 bokstav a) dersom et foretak ved gruppens etablering forventer betydelig 

variabilitet i kontantstrømmene for oppfyllelse, noe som vil påvirke målingen av eiendelen for den resterende 

dekningsperioden i perioden før en skade inntreffer. Variabilitet i kontantstrømmene for oppfyllelse øker for eksempel 

med 

a) omfanget av framtidige kontantstrømmer knyttet til eventuelle derivater som er innebygd i kontraktene, og 

b) lengden på dekningsperioden for gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

70A Dersom et foretak måler en gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, ved anvendelse av 

premiefordelingsmetoden, skal foretaket anvende nr. 66A ved å justere eiendelens balanseførte verdi for den resterende 

dekningsperioden i stedet for å justere den kontraktsregulerte tjenestemarginen. 

Investeringskontrakter med skjønnsmessige deler 

71. En investeringskontrakt med skjønnsmessige deler omfatter ikke en overføring av betydelig forsikringsrisiko. Kravene i 

IFRS 17 for forsikringskontrakter endres derfor på følgende måte for investeringskontrakter med skjønnsmessige deler: 

a) Tidspunktet for førstegangsinnregning (se nr. 25 og 28) er datoen da foretaket blir part i kontrakten. 

b) Kontraktens grenser (se nr. 34) endres slik at kontantstrømmene faller innenfor kontraktens grenser dersom de 

følger av en vesentlig plikt for foretaket til å levere kontanter på et nåværende eller framtidig tidspunkt. Foretaket 

har ingen vesentlig plikt til å levere kontanter dersom det har praktisk mulighet til å fastsette en pris for løftet om å 

levere kontantene som fullt ut gjenspeiler det avtalte kontantbeløpet og tilknyttede risikoer.  
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c) Fordelingen av den kontraktsregulerte tjenestemarginen (se nr. 44 bokstav e) og nr. 45 bokstav e)) endres slik at 

foretaket skal innregne den kontraktsregulerte tjenestemarginen over løpetiden til gruppen av kontrakter på en 

systematisk måte som gjenspeiler overføringen av investeringstjenester i henhold til kontrakten. 

ENDRING OG FRAREGNING 

Endring av en forsikringskontrakt 

72. Dersom vilkårene i en forsikringskontrakt blir endret, for eksempel ved avtale mellom partene i kontrakten eller ved en 

endring i lovgivningen, skal et foretak fraregne den opprinnelige kontrakten og innregne den endrede kontrakten som 

en ny kontrakt ved å anvende IFRS 17 eller andre relevante standarder dersom, og bare dersom, noen av vilkårene i 

bokstav a)–c) er oppfylt. Utøvelse av en rettighet som er omfattet av vilkårene i en kontrakt, er ikke en endring. 

Vilkårene er som følger: 

a) Dersom de endrede vilkårene hadde vært med ved kontraktsinngåelsen, 

i) ville den endrede kontrakten ha vært utelukket fra virkeområdet for IFRS 17 ved anvendelse av nr. 3–8A, 

ii) ville et foretak ha skilt ut ulike elementer fra vertsforsikringskontrakten ved anvendelse av nr. 10–13, noe som 

ville ha resultert i en annen forsikringskontrakt som IFRS 17 ville ha fått anvendelse på, 

iii) ville den endrede kontrakten hatt en helt annen kontraktsgrense ved anvendelse av nr. 34, eller 

iv) ville den endrede kontrakten ha vært inkludert i en annen gruppe av kontrakter ved anvendelse av nr. 14–24. 

b) Den opprinnelige kontrakten oppfylte definisjonen av en forsikringskontrakt med elementer av direkte deltakelse, 

men den endrede kontrakten oppfyller ikke lenger denne definisjonen, eller omvendt. 

c) Foretaket anvendte premiefordelingsmetoden i nr. 53–59 eller nr. 69–70 på den opprinnelige kontrakten, men 

endringene innebærer at kontrakten ikke lenger oppfyller kriteriene for den metoden i nr. 53 eller nr. 69. 

73. Dersom en kontraktsendring ikke oppfyller noen av vilkårene i nr. 72, skal foretaket behandle endringer i kontant-

strømmene som skyldes kontraktsendringen, som endringer i estimatene av kontantstrømmene for oppfyllelse ved 

anvendelse av nr. 40–52. 

Fraregning 

74. Et foretak skal fraregne en forsikringskontrakt bare når 

a) den opphører, dvs. når plikten angitt i forsikringskontrakten utløper, oppfylles eller oppheves, eller 

b) når et av vilkårene i nr. 72 er oppfylt. 

75. Når en forsikringskontrakt opphører, er foretaket ikke lenger eksponert for risiko, og det er derfor ikke lenger forpliktet 

til å overføre eventuelle økonomiske ressurser for å oppfylle forsikringskontrakten. Dersom et foretak for eksempel 

kjøper gjenforsikring, skal det fraregne underliggende forsikringskontrakter først når de underliggende forsikrings-

kontraktene opphører. 

76. Et foretak fraregner en forsikringskontrakt tilhørende en gruppe av kontrakter ved å anvende følgende krav i IFRS 17: 

a) Kontantstrømmene for oppfyllelse som er fordelt på gruppen, justeres for å eliminere nåverdien av de framtidige 

kontantstrømmene og risikojusteringen for ikke-finansiell risiko knyttet til de rettighetene og pliktene som er 

fraregnet fra gruppen, ved anvendelse av nr. 40 bokstav a) i) og nr. 40 bokstav b). 

b) Gruppens kontraktsregulerte tjenestemargin justeres for endringen i kontantstrømmene for oppfyllelse som er 

beskrevet i bokstav a), i den utstrekning det kreves i henhold til nr. 44 bokstav c) og nr. 45 bokstav c), med mindre 

nr. 77 får anvendelse. 

c) Antallet dekningsenheter for forventede resterende forsikringskontrakttjenester justeres for å gjenspeile deknings-

enhetene som fraregnes fra gruppen, og størrelsen på den kontraktsregulerte tjenestemarginen som er innregnet i 

resultatet i perioden, er basert på det justerte tallet ved anvendelse av B119.  
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77. Når et foretak fraregner en forsikringskontrakt fordi det overfører kontrakten til en tredjepart, eller fraregner en 

forsikringskontrakt og innregner en ny kontrakt ved anvendelse av nr. 72, skal foretaket istedenfor å anvende  

nr. 76 bokstav b) 

a) justere den kontraktsregulerte tjenestemarginen for gruppen som kontrakten er fraregnet fra, i den utstrekning det 

kreves i henhold til nr. 44 bokstav c) og nr. 45 bokstav c), for differansen mellom i) og enten ii), for kontrakter som 

er overført til en tredjepart, eller iii), for kontrakter som fraregnes ved anvendelse av nr. 72: 

i) Endringen i den balanseførte verdien av gruppen av forsikringskontrakter som følge av fraregningen av 

kontrakten, ved anvendelse av nr. 76 bokstav a). 

ii) Premien som tredjeparten krever. 

iii) Premien som foretaket ville ha krevd dersom det hadde inngått en kontrakt med tilsvarende vilkår som den nye 

kontrakten, på tidspunktet for kontraktsendringen, minus en eventuell tilleggspremie som blir krevd for 

endringen, 

b) måle den nye kontrakten som er innregnet ved anvendelse av nr. 72, under forutsetning av at foretaket mottok 

premien beskrevet i bokstav a) iii) på endringstidspunktet. 

PRESENTASJON I BALANSEOPPSTILLINGEN 

78. Et foretak skal separat i balanseoppstillingen presentere den balanseførte verdien av porteføljer av 

a) utstedte forsikringskontrakter som er eiendeler, 

b) utstedte forsikringskontrakter som er forpliktelser, 

c) gjenforsikringskontrakter som innehas, som er eiendeler, og 

d) gjenforsikringskontrakter som innehas, som er forpliktelser. 

79. Et foretak skal inkludere eventuelle eiendeler knyttet til kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som er 

innregnet ved anvendelse av nr. 28B, i den balanseførte verdien for de tilhørende porteføljene av utstedte forsikrings-

kontrakter, og eventuelle eiendeler eller forpliktelser for kontantstrømmer som er knyttet til porteføljer av gjenforsik-

ringskontrakter som innehas (se nr. 65 bokstav b)), i den balanseførte verdien av porteføljene av gjenforsikrings-

kontrakter som innehas. 

INNREGNING OG PRESENTASJON I OPPSTILLINGENE OVER FINANSIELL INNTJENING (B120–B136) 

80. Ved anvendelse av nr. 41 og 42 skal et foretak dele opp de beløpene som er innregnet i oppstillingene over 

resultatet og andre inntekter og kostnader (heretter kalt «oppstillingene over finansiell inntjening», i 

a) et resultat fra forsikringstjenester (nr. 83–86), som omfatter forsikringsinntekter og kostnader for 

forsikringstjenester, og 

b) finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader (nr. 87–92). 

81. Et foretak er ikke forpliktet til å dele opp endringen i risikojusteringen for ikke-finansiell risiko mellom resultatet fra 

forsikringstjenester og finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader. Dersom et foretak ikke foretar en slik 

oppdeling, skal det ta med hele endringen i risikojusteringen for ikke-finansiell risiko som del av resultatet fra 

forsikringstjenester. 

82. Et foretak skal presentere inntekter eller kostnader fra gjenforsikringskontrakter som holdes, atskilt fra 

kostnader eller inntekter fra utstedte forsikringskontrakter. 

Resultatet fra forsikringstjenester 

83. Et foretak skal i resultatet presentere forsikringsinntekter som oppstår fra gruppene av utstedte forsikrings-

kontrakter. Forsikringsinntektene skal gjenspeile ytingen av tjenester som oppstår fra gruppen av 

forsikringskontrakter, og tilsvare det vederlaget som foretaket forventer å være berettiget til i bytte mot disse 

tjenestene. B120–B127 angir nærmere hvordan et foretak skal måle forsikringsinntekter. 

84. Et foretak skal i resultatet presentere kostnader for forsikringstjenester som oppstår fra en gruppe av utstedte 

forsikringskontrakter, noe som omfatter inntrufne skader (unntatt tilbakebetalinger av investeringskompo-

nenter), andre påløpte kostnader til forsikringstjenester og andre beløp som beskrevet i nr. 103 bokstav b).  
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85. Forsikringsinntekter og kostnader for forsikringstjenester som presenteres i resultatet, skal ikke omfatte 

investeringskomponenter. Et foretak skal ikke presentere informasjon om premier i resultatet dersom den 

informasjonen er uforenlig med nr. 83. 

86. Et foretak kan presentere andre inntekter eller kostnader enn finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader fra en 

gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas (se nr. 60–70A), som ett enkelt beløp, eller foretaket kan presentere 

separat de beløpene som gjenvinnes fra gjenforsikreren, og en fordeling av de betalte premiene, noe som til sammen gir 

et nettobeløp som tilsvarer enkeltbeløpet. Dersom et foretak presenterer separat de beløpene som kan gjenvinnes fra 

gjenforsikreren, og en fordeling av de betalte premiene, skal det 

a) behandle kontantstrømmer fra gjenforsikring som er betinget av erstatningskrav mot de underliggende 

kontraktene, som del av erstatningskravene som forventes tilbakebetalt i henhold til gjenforsikringskontrakten 

som innehas, 

b) behandle beløp fra gjenforsikreren som det forventer å motta, og som ikke er betinget av erstatningskrav mot de 

underliggende kontraktene (for eksempel visse typer overdragelsesprovisjoner), som en reduksjon av premiene 

som skal betales til gjenforsikreren, 

ba) behandle innregnede beløp knyttet til gjenvinning av tap ved anvendelse av nr. 66 bokstav c) i)–ii) og nr. 66A–

66B som beløp som kan gjenvinnes fra gjenforsikreren, og 

c) ikke presentere fordelingen av betalte premier som en inntektsreduksjon. 

Finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader (se B128–B136) 

87. Finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader omfatter endringen i den balanseførte verdien av gruppen av 

forsikringskontrakter som følger av 

a) virkningen av tidsverdien av penger og endringer i tidsverdien av penger, og 

b) virkningen av finansiell risiko og endringer i finansiell risiko, men 

c) unntatt alle slike endringer for grupper av forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse som 

ville innebære justering av den kontraktsregulerte tjenestemarginen, men som ikke gjør det ved anvendelse 

av nr. 45 bokstav b) ii)–iii) eller nr. 45 bokstav c) ii)–iii). Disse inngår i kostnader for forsikringstjenester. 

87A Et foretak skal anvende 

a) B117A på finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader som stammer fra anvendelsen av B115 

(risikoreduksjon), og 

b) nr. 88 og 89 på alle andre finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader. 

88. Ved anvendelse av nr. 87A bokstav b) skal et foretak, med mindre nr. 89 kommer til anvendelse, velge mellom 

følgende regnskapsprinsipper: 

a) Inkludere finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader for perioden i resultatet. 

b) Dele opp finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader for perioden slik at resultatet omfatter et beløp 

som fastsettes ved en systematisk fordeling av de forventede samlede finansielle forsikringsinntektene  

eller -kostnadene over løpetiden til gruppen av kontrakter, ved anvendelse av B130–B133. 

89. Ved anvendelse av nr. 87A bokstav b) skal et foretak, for forsikringskontrakter med elementer av direkte 

deltakelse der foretaket innehar de underliggende postene, velge mellom følgende regnskapsprinsipper: 

a) Inkludere finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader for perioden i resultatet. 

b) Dele opp finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader for perioden slik at resultatet omfatter et beløp 

som eliminerer regnskapsmessige uoverensstemmelser med inntekter eller kostnader i resultatet for de 

underliggende postene som innehas, ved anvendelse av B134–B136. 

90. Dersom et foretak velger regnskapsprinsippene fastsatt i nr. 88 bokstav b) eller i nr. 89 bokstav b), skal det 

innregne i andre inntekter og kostnader differansen mellom finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader som 

måles på grunnlaget fastsatt i disse numrene, og de samlede finansielle forsikringsinntektene eller -kostnadene 

for perioden.  



8.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/357 

 

 

91. Dersom et foretak overfører en gruppe av forsikringskontrakter eller fraregner en forsikringskontrakt ved 

anvendelse av nr. 77, 

a) skal det som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1 Presentasjon av finansregnskap) omklassifisere til 

resultatet eventuelle resterende beløp for gruppen (eller kontrakten) som tidligere ble innregnet i andre 

inntekter og kostnader fordi foretaket valgte regnskapsprinsippene fastsatt i nr. 88 bokstav b), 

b) skal det ikke som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1) omklassifisere til resultatet eventuelle resterende 

beløp for gruppen (eller kontrakten) som tidligere ble innregnet i andre inntekter og kostnader fordi 

foretaket valgte regnskapsprinsippene fastsatt i nr. 89 bokstav b). 

92. I henhold til nr. 30 skal et foretak behandle en forsikringskontrakt som en monetær post i tråd med IAS 21 for 

omregning av valutaposter til foretakets funksjonelle valuta. Et foretak skal inkludere valutakursdifferanser på 

endringer i den balanseførte verdien av grupper av forsikringskontrakter i oppstillingen over resultatet, med mindre de 

gjelder endringer i den balanseførte verdien av grupper av forsikringskontrakter som inngår i andre inntekter og 

kostnader ved anvendelse av nr. 90, og i så fall skal de inkluderes i andre inntekter og kostnader. 

OPPLYSNINGER 

93. Formålet med opplysningsplikten er at foretaket skal gi informasjon i notene som, sammen med informasjonen 

framlagt i balanseoppstillingen, i oppstillingene over finansiell inntjening og i oppstillingen over kontantstrøm-

mer, gir brukere av finansregnskaper et grunnlag for å vurdere hvilken virkning kontrakter som omfattes av 

IFRS 17, har på foretakets finansielle stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer. For å nå dette målet 

skal et foretak gi kvalitative og kvantitative opplysninger om 

a) beløpene som er innregnet i foretakets finansregnskap for kontrakter som omfattes av IFRS 17  

(se nr. 97–116), 

b) viktige vurderinger, og endringer av disse vurderingene, som gjøres ved anvendelsen IFRS 17  

(se nr. 117–120), og 

c) arten og omfanget av risikoene knyttet til kontrakter som omfattes av IFRS 17 (se nr. 121–132). 

94. Et foretak skal ta hensyn til det detaljnivået som er nødvendig for å oppfylle opplysningsformålet, og hvor mye vekt det 

skal legges på hvert av de ulike kravene. Dersom de opplysningene som gis ved anvendelse av nr. 97–132, ikke er 

tilstrekkelige til å oppfylle formålet i nr. 93, skal et foretak gi de tilleggsopplysningene som er nødvendige for å 

oppfylle det formålet. 

95. Et foretak skal samle eller dele opp opplysninger slik at nyttig informasjon ikke blir skjult ved at det gis en stor mengde 

uvesentlige detaljopplysninger, eller ved at det slås sammen poster som har ulike egenskaper. 

96. Nr. 29–31 i IAS 1 fastsetter krav om vesentlighet og sammenslåing av informasjon. Eksempler på sammenslåings-

grunnlag som kan være hensiktsmessige for opplysninger som framlegges om forsikringskontrakter, er 

a) type kontrakt (f.eks. viktigste produktlinjer), 

b) geografisk område (f.eks. land eller region) eller 

c) rapporteringspliktige segmenter, som definert i IFRS 8 Driftssegmenter. 

Forklaring på innregnede beløp 

97. Av opplysningene som kreves i henhold til nr. 98–109A, får bare kravene i nr. 98–100, 102–103, 105–105B og 109A 

anvendelse på kontrakter der premiefordelingsmetoden er blitt anvendt. Dersom et foretak benytter 

premiefordelingsmetoden, skal det også opplyse om følgende: 

a) Hvilke av kriteriene i nr. 53 og 69 som er oppfylt. 

b) Om det foretar en justering for tidsverdien av penger og virkningen av finansiell risiko ved anvendelse av nr. 56, 57 

bokstav b) og 59 bokstav b). 

c) Hvilken metode foretaket har valgt for å innregne kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer ved anvendelse 

av nr. 59 bokstav a).  
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98. Et foretak skal opplyse om avstemminger som viser hvordan den netto balanseførte verdien av kontrakter som omfattes 

av IFRS 17, har endret seg i løpet av perioden på grunn av kontantstrømmer og inntekter og kostnader som er innregnet 

i oppstillingene over finansiell inntjening. Det skal opplyses om separate avstemminger for utstedte forsikrings-

kontrakter og gjenforsikringskontrakter som innehas. Et foretak skal tilpasse kravene i nr. 100–109 for å gjenspeile de 

særtrekkene til gjenforsikringskontrakter som innehas, som skiller seg fra utstedte forsikringskontrakter, for eksempel 

generering av kostnader eller kostnadsreduksjon i stedet for inntekter. 

99. Et foretak skal gi tilstrekkelige opplysninger i avstemmingene til at brukere av finansregnskapene kan identifisere 

endringer i kontantstrømmer og beløp som er innregnet i oppstillingene over finansiell inntjening. For å overholde dette 

kravet skal et foretak 

a) i en tabell opplyse om avstemmingene som er angitt i nr. 100–105B, og 

b) for hver avstemming presentere netto balanseført verdi ved begynnelsen og slutten av perioden, oppdelt i et samlet 

beløp for porteføljer av kontrakter som er eiendeler, og et samlet beløp for porteføljer av kontrakter som er 

forpliktelser, som tilsvarer beløpene som presenteres i balanseoppstillingen ved anvendelse av nr. 78. 

100. Et foretak skal opplyse om avstemminger mellom åpningsbalansen og avslutningsbalansen separat for hver av 

følgende: 

a) Nettoforpliktelsene (eller eiendelene) for den resterende dekningsperioden, unntatt eventuelle tapskomponenter. 

b) Alle tapskomponenter (se nr. 47–52 og 57–58). 

c) Forpliktelser for inntrufne skader. For forsikringskontrakter der premiefordelingsmetoden beskrevet i nr. 53–59 

eller 69–70A er anvendt, skal et foretak opplyse om separate avstemminger for 

i) estimatene av nåverdien av framtidige kontantstrømmer og 

ii) risikojusteringen for ikke-finansiell risiko. 

101. For andre forsikringskontrakter enn dem som premiefordelingsmetoden beskrevet i nr. 53–59 eller 69–70A er anvendt 

på, skal et foretak også opplyse om avstemminger mellom åpningsbalansen og avslutningsbalansen separat for hver av 

følgende: 

a) Estimatene av nåverdien av framtidige kontantstrømmer. 

b) Risikojusteringen for ikke-finansiell risiko. 

c) Den kontraktsregulerte tjenestemarginen. 

102. Formålet med avstemmingene i nr. 100–101 er å gi ulike typer opplysninger om resultatet fra forsikringstjenesten. 

103. Et foretak skal i de avstemmingene som kreves i henhold til nr. 100, opplyse separat om hvert av følgende beløp knyttet 

til tjenester, der det er relevant: 

a) Forsikringsinntekter. 

b) Kostnader for forsikringstjenester, med separat angivelse av 

i) inntrufne skader (unntatt investeringskomponenter) og andre påløpte kostnader for forsikringstjenester, 

ii) avskrivning av kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer, 

iii) endringer knyttet til tidligere tjenester, dvs. endringer i kontantstrømmer for oppfyllelse knyttet til 

forpliktelsen for inntrufne skader, og 

iv) endringer som gjelder framtidige tjenester, dvs. tap på tapsbringende grupper av kontrakter og reversering av 

slike tap. 

c) Investeringskomponenter som er utelatt fra forsikringsinntekter og kostnader for forsikringstjenester (kombinert 

med tilbakebetaling av premier, med mindre tilbakebetaling av premier føres som del av kontantstrømmene i 

perioden beskrevet i nr. 105 bokstav a) i)).  
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104. Et foretak skal i de avstemmingene som kreves i henhold til nr. 101, opplyse separat om hvert av følgende beløp knyttet 

til tjenester, der det er relevant: 

a) Endringer som gjelder framtidige tjenester, ved anvendelse av B96–B118, som hver for seg viser 

i) endringer i estimater som justerer den kontraktsregulerte tjenestemarginen, 

ii) endringer i estimater som ikke innebærer justering av den kontraktsregulerte tjenestemarginen, dvs. tap på 

grupper av tapsbringende kontrakter og reversering av slike tap, og 

iii) virkningen av kontrakter som ble førstegangsinnregnet i perioden. 

b) Endringer knyttet til aktuelle tjenester, dvs. 

i) størrelsen på den kontraktsregulerte tjenestemarginen innregnet i resultatet for å gjenspeile overføringen av 

tjenester, 

ii) endringen i risikojusteringen for ikke-finansiell risiko som ikke gjelder til framtidige eller tidligere tjenester, og 

iii) erfaringsbaserte justeringer (se B97 bokstav c) og B113 bokstav a)), unntatt beløp knyttet til risikojusteringen 

for ikke-finansiell risiko som omfattes av ii). 

c) Endringer knyttet til tidligere tjenester, dvs. endringer i kontantstrømmer for oppfyllelse knyttet til inntrufne skader 

(se B97 bokstav b) og B113 bokstav a)). 

105. For å fullføre avstemmingene i nr. 100–101 skal et foretak også opplyse separat om hvert av følgende beløp som ikke 

er knyttet til tjenester som ytes i perioden, der det er relevant: 

a) Kontantstrømmer i perioden, herunder 

i) premier som er mottatt for utstedte forsikringskontrakter (eller som er betalt for gjenforsikringskontrakter som 

innehas), 

ii) kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer og 

iii) betalinger for inntrufne skader og andre kostnader for forsikringstjenester som er betalt for utstedte 

forsikringskontrakter (eller gjenvunnet i henhold til gjenforsikringskontrakter som innehas), unntatt 

kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer. 

b) Virkningen av endringer i risikoen for utsteders manglende oppfyllelse av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

c) Finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader. 

d) Eventuelle ytterligere regnskapsposter som kan være nødvendige for å forstå endringen i forsikringskontraktenes 

netto balanseførte verdi. 

105A Et foretak skal opplyse om en avstemming mellom åpningsbalansen og avslutningsbalansen for eiendeler for 

kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som er innregnet ved anvendelse av nr. 28B. Et foretak skal 

sammenfatte opplysninger for avstemmingen på et nivå som er i samsvar med nivået for avstemming av forsikrings-

kontrakter, ved anvendelse av nr. 98. 

105B Et foretak skal i avstemmingen som kreves i henhold til nr. 105, opplyse separat om ethvert tap ved verdifall og 

reverseringer av tap ved verdifall som er innregnet ved anvendelse av nr. 28E–28F. 

106. For andre utstedte forsikringskontrakter enn dem som premiefordelingsmetoden beskrevet i nr. 53–59 er anvendt på, 

skal et foretak opplyse om en analyse av forsikringsinntektene som er innregnet i perioden, og som omfatter 

a) beløpene knyttet til endringene i forpliktelsen for resterende dekningsperiode som angitt i B124, med separat 

opplysning om 

i) påløpte kostnader for forsikringstjenester i løpet av perioden, som angitt i B124 bokstav a), 

ii) endringen i risikojusteringen for ikke-finansiell risiko, som angitt i B124 bokstav b),  
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iii) størrelsen på den kontraktsregulerte tjenestemarginen innregnet i resultatet som følge av overføringen av 

forsikringskontrakttjenester i perioden, som angitt i B124 bokstav c), og 

iv) eventuelle andre beløp, for eksempel erfaringsbaserte justeringer for andre premieinnbetalinger enn dem som 

gjelder framtidige tjenester, som angitt i B124 bokstav d), 

b) fordelingen av den andelen av premiene som gjelder gjenvinning av kontantstrømmer ved anskaffelse av 

forsikringer (se B125). 

107. For andre forsikringskontrakter enn dem som premiefordelingsmetoden beskrevet i nr. 53–59 eller 69–70A er anvendt 

på, skal et foretak opplyse om virkningen på balanseoppstillingen separat for utstedte forsikringskontrakter og 

gjenforsikringskontrakter som innehas, som ble innregnet for første gang i perioden, og vise deres virkning ved 

førstegangsinnregningen på 

a) estimatene av nåverdien av framtidige utgående kontantstrømmer, som separat viser størrelsen på kontant-

strømmene ved anskaffelse av forsikringer, 

b) estimatene av nåverdien av framtidige inngående kontantstrømmer, 

c) risikojusteringen for ikke-finansiell risiko og 

d) den kontraktsregulerte tjenestemarginen. 

108. I opplysningene som kreves i henhold til nr. 107, skal et foretak separat opplyse om beløp som er et resultat av 

a) kontrakter anskaffet fra andre foretak ved overføring av forsikringskontrakter eller virksomhetssammenslutninger 

og 

b) grupper av kontrakter som er tapsbringende. 

109. For andre forsikringskontrakter enn dem som premiefordelingsmetoden beskrevet i nr. 53–59 eller 69–70A er anvendt 

på, skal et foretak kvantitativt i resultatet og i egnede tidsintervaller opplyse om når det forventer å innregne den 

kontraktsregulerte tjenestemarginen som gjenstår ved slutten av rapporteringsperioden. Slike opplysninger skal gis 

separat for utstedte forsikringskontrakter og gjenforsikringskontrakter som innehas. 

109A Et foretak skal kvantitativt og i egnede tidsintervaller opplyse om når det forventer å fraregne en eiendel for 

kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer ved anvendelse av nr. 28C. 

Finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader 

110. Et foretak skal opplyse om og forklare samlede finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader i rapporteringsperioden. 

Et foretak skal særlig redegjøre for forholdet mellom finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader og investerings-

avkastningen på egne eiendeler for å gjøre det mulig for brukere av foretakets finansregnskap å vurdere kildene til 

finansinntekter eller -kostnader som er innregnet i resultatet og i andre inntekter og kostnader. 

111. For kontrakter med elementer av direkte deltakelse skal foretaket beskrive sammensetningen av de underliggende 

postene og opplyse om deres virkelige verdi. 

112. For kontrakter med elementer av direkte deltakelse skal et foretak, dersom det ved anvendelse av B115 velger ikke å 

justere den kontraktsregulerte tjenestemarginen for visse endringer i kontantstrømmene for oppfyllelse, opplyse om 

virkningen av dette valget på justeringen av den kontraktsregulerte tjenestemarginen i inneværende periode. 

113. For kontrakter med elementer av direkte deltakelse skal et foretak, dersom det ved anvendelse av B135 endrer 

grunnlaget for oppdelingen av finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader mellom resultatet og andre inntekter og 

kostnader i perioden da endringen i metode skjedde, opplyse om følgende: 

a) Årsaken til at foretaket ble nødt til å endre grunnlaget for oppdelingen. 

b) Størrelsen på eventuelle justeringer for hver post i finansregnskapet som påvirkes. 

c) Den balanseførte verdien av gruppen av forsikringskontrakter som endringen ble anvendt på, på tidspunktet for 

endringen.  
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Overgangsbeløp 

114. Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å identifisere virkningen av grupper 

av forsikringskontrakter målt på overgangstidspunktet ved anvendelse av den endrede tilbakevirkende metoden  

(se C6–C19A) eller metoden med virkelig verdi (se C20–C24B) på den kontraktsregulerte tjenestemarginen og på 

forsikringsinntektene i etterfølgende perioder. Et foretak skal derfor opplyse om avstemmingen av den kontrakts-

regulerte tjenestemarginen ved anvendelse av nr. 101 bokstav c) og om størrelsen på forsikringsinntektene ved 

anvendelse av nr. 103 bokstav a) separat for 

a) forsikringskontrakter som eksisterte på overgangstidspunktet, der foretaket har anvendt den endrede 

tilbakevirkende metoden, 

b) forsikringskontrakter som eksisterte på overgangstidspunktet, der foretaket har anvendt metoden med virkelig 

verdi, og 

c) alle andre forsikringskontrakter. 

115. For alle perioder der opplysninger gis ved anvendelse av nr. 114 bokstav a) eller b), skal et foretak, for å gjøre det 

mulig for brukere av finansregnskapet å forstå arten og betydningen av de metodene og vurderingene som er anvendt 

ved fastsettelsen av overgangsbeløpene, redegjøre for hvordan det fastsatte målingen av forsikringskontrakter på 

overgangstidspunktet. 

116. Et foretak som velger å dele opp finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader mellom resultatet og andre inntekter 

og kostnader, skal anvende C18 bokstav b), C19 bokstav b), C24 bokstav b) og C24 bokstav c) for å fastsette den 

kumulative forskjellen mellom finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader som ville ha blitt innregnet i resultatet, 

og de samlede finansielle forsikringsinntektene eller -kostnadene på overgangstidspunktet for gruppene av 

forsikringskontrakter som oppdelingen gjelder for. For alle perioder der det foreligger beløp som er fastsatt ved 

anvendelse av disse numrene, skal foretaket opplyse om en avstemming mellom åpningsbalansen og avslutnings-

balansen av de kumulative beløpene som inngår i andre inntekter og kostnader for finansielle eiendeler målt til virkelig 

verdi over andre inntekter og kostnader knyttet til gruppene av forsikringskontrakter. Avstemmingen skal for eksempel 

omfatte gevinster eller tap som er innregnet i andre inntekter og kostnader i perioden, og gevinster eller tap som 

tidligere ble innregnet i andre inntekter og kostnader i tidligere perioder, og som i denne perioden ble omklassifisert til 

resultatet. 

Vesentlige vurderinger ved anvendelse av IFRS 17 

117. Et foretak skal opplyse om vesentlige vurderinger og endringer av vurderingene ved anvendelse av IFRS 17. Særlig 

skal et foretak opplyse om hvilke inndata, forutsetninger og estimeringsmetoder som er benyttet, herunder 

a) metodene som benyttes til å måle forsikringskontrakter som omfattes av IFRS 17, og prosessene for estimeringen 

av inndata til disse metodene. Med mindre dette ikke er praktisk mulig, skal foretaket også gi kvantitative 

opplysninger om disse inndataene, 

b) eventuelle endringer i metodene og prosessene for estimering av inndataene som benyttes til å måle kontrakter, 

årsaken til hver endring og typen kontrakter som berøres, 

c) i den utstrekning dette ikke omfattes av bokstav a), framgangsmåten brukt til å 

i) skille mellom endringer i estimater av framtidige kontantstrømmer som oppstår ved utøvelsen av skjønn, og 

andre endringer i estimater av framtidige kontantstrømmer for kontrakter uten elementer av direkte deltakelse 

(se B98), 

ii) fastsette risikojusteringen for ikke-finansiell risiko, herunder hvorvidt endringer i risikojusteringen for ikke-

finansiell risiko deles opp i en forsikringstjenestekomponent og en forsikringsfinansieringskomponent eller 

presenteres fullt ut i resultatet fra forsikringstjenesten, 

iii) fastsette diskonteringsrenter, 

iv) fastsette investeringskomponenter og 

v) fastsette den relative vektingen av fordelene ved forsikringsdekning og investeringsavkastningstjenester eller 

ved forsikringsdekning og investeringsrelaterte tjenester (se B119–B119B).  
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118. Dersom et foretak ved anvendelse av nr. 88 bokstav b) eller nr. 89 bokstav b) velger å dele opp finansielle 

forsikringsinntekter eller -kostnader i beløp som presenteres i resultatet, og beløp som presenteres i andre inntekter og 

kostnader, skal foretaket legge fram en redegjørelse for metodene som er brukt til å fastsette de finansielle 

forsikringsinntektene eller -kostnadene eller kostnadene som er innregnet i resultatet. 

119. Et foretak skal opplyse om hvilket konfidensnivå som er brukt til å fastsette risikojusteringen for ikke-finansiell risiko. 

Dersom foretaket benytter en annen metode enn konfidensnivåmetoden til å fastsette risikojusteringen for ikke-

finansiell risiko, skal det opplyse om metoden som er brukt, og hvilket konfidensnivå som svarer til resultatene av 

denne metoden. 

120. Et foretak skal ved anvendelse av nr. 36 opplyse om hvilken avkastningskurve (eller intervallet av avkastningskurver) 

som brukes til å diskontere kontantstrømmer som ikke varierer som følge av avkastningen på underliggende poster. Når 

et foretak gir disse opplysningene samlet for et antall grupper av forsikringskontrakter, skal det gi slike opplysninger i 

form av vektede gjennomsnitt eller innenfor relativt smale områder. 

Arten og omfanget av risikoer som oppstår fra kontrakter som omfattes av IFRS 17 

121. Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukere av dets finansregnskap å evaluere arten av, størrelsen på, 

tidspunktene for og usikkerheten forbundet med framtidige kontantstrømmer som oppstår fra kontrakter som omfattes 

av IFRS 17. Nr. 122–132 inneholder krav til opplysninger som normalt ville være nødvendige for å oppfylle dette 

kravet. 

122. Disse opplysningene handler om forsikringsrisikoer og finansielle risikoer som oppstår fra forsikringskontrakter, og 

hvordan de er blitt håndtert. Finansielle risikoer omfatter typisk, men er ikke begrenset til, kredittrisiko, likviditetsrisiko 

og markedsrisiko. 

123. Dersom de opplysningene som gis om et foretaks eksponering for risiko ved slutten av rapporteringsperioden, ikke er 

representative for foretakets eksponering for risiko i den perioden, skal foretaket opplyse om dette og årsaken til at 

eksponeringen ved slutten av rapporteringsperioden ikke er representativ, og gi ytterligere opplysninger som er 

representative for dets risikoeksponering i perioden. 

124. For hver type risiko som følger av kontrakter som omfattes av IFRS 17, skal et foretak gi følgende opplysninger: 

a) Eksponeringer for risiko og hvordan disse oppstår. 

b) Foretakets formål med, prinsipper for og prosesser for å håndtere risikoer, og hvilke metoder som benyttes til å 

måle risikoene. 

c) Eventuelle endringer av bokstav a) eller b) fra foregående periode. 

125. For hver type risiko som følger av kontrakter som omfattes av IFRS 17, skal et foretak gi følgende opplysninger: 

a) Et sammendrag av kvantitative opplysninger om sin eksponering for denne risikoen ved slutten av rapporte-

ringsperioden. Disse opplysningene skal bygge på den informasjon som gis internt til nøkkelpersoner i foretakets 

ledelse. 

b) Opplysningene som kreves i henhold til nr. 127–132, i det omfang de ikke er gitt ved anvendelse av bokstav a) i 

dette nummeret. 

126. Et foretak skal opplyse om virkningen av rammereglene det opererer innenfor, for eksempel minstekapitalkrav eller 

rentegarantier. Dersom et foretak anvender nr. 20 til å fastsette hvilke grupper av forsikringskontrakter det anvender 

innregnings- og målingskravene i IFRS 17 på, skal foretaket opplyse om dette. 

Alle risikotyper – konsentrasjoner av risiko 

127. Et foretak skal framlegge opplysninger om konsentrasjoner av risiko som følger av kontrakter som omfattes av IFRS 

17, herunder en beskrivelse av hvordan foretaket fastsetter konsentrasjonene, og en beskrivelse av de felles 

kjennetegnene som identifiserer hver konsentrasjon (for eksempel typen forsikret hendelse, bransje, geografisk område 

eller valuta). Konsentrasjoner av finansiell risiko kan for eksempel oppstå som følge av rentegarantier som trer i kraft 

på samme nivå for et stort antall kontrakter. Konsentrasjoner av finansiell risiko kan også oppstå som følge av 

konsentrasjoner av ikke-finansiell risiko, for eksempel dersom et foretak yter produktansvarsforsikring til 

legemiddelforetak og også har investeringer i disse foretakene.  
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Forsikrings- og markedsrisiko – sensitivitetsanalyse 

128. Et foretak skal opplyse om følsomheter overfor endringer i risikovariabler som stammer fra kontrakter som omfattes av 

IFRS 17. For å overholde dette kravet skal et foretak opplyse om følgende: 

a) En sensitivitetsanalyse som viser hvordan resultatet og egenkapitalen ville ha blitt påvirket av endringer i 

risikovariabler som var rimelig sannsynlige ved slutten av rapporteringsperioden 

i) for forsikringsrisiko – som viser virkningen for utstedte forsikringskontrakter før og etter risikoreduksjon ved 

gjenforsikringskontrakter som innehas, og 

ii) for hver type markedsrisiko – på en måte som forklarer forholdet mellom følsomheter overfor endringer i 

risikovariabler som følger av forsikringskontrakter, og risikovariabler som følger av finansielle eiendeler som 

innehas av foretaket. 

b) Metodene og forutsetningene som ble benyttet ved utarbeidelse av sensitivitetsanalysen. 

c) Endringene fra foregående periode i metodene og forutsetningene som ble benyttet til å utarbeide sensitivitets-

analysen, og årsakene til slike endringer. 

129. Dersom et foretak utarbeider en sensitivitetsanalyse som viser hvordan beløp som er forskjellige fra dem som er angitt i 

nr. 128 bokstav a), påvirkes av endringer i risikovariabler, og benytter denne sensitivitetsanalysen til å håndtere risiko 

som følger av kontrakter som omfattes av IFRS 17, kan det benytte denne sensitivitetsanalysen istedenfor den analysen 

som er angitt i nr. 128 bokstav a). Foretaket skal også opplyse om følgende: 

a) En forklaring på metoden som ble benyttet ved utarbeidelsen av en slik sensitivitetsanalyse, og de viktigste 

parameterne og forutsetningene som ligger til grunn for de opplysningene som legges fram. 

b) En forklaring på formålet med metoden som benyttes, og på eventuelle begrensninger som kan føre til de framlagte 

opplysningene. 

Forsikringsrisiko – utvikling i erstatningskrav 

130. Et foretak skal opplyse om faktiske krav om erstatning sammenlignet med tidligere estimater av det udiskonterte 

beløpet for erstatningskravene (dvs. utviklingen i erstatningskravene). Opplysningene om utviklingen i erstatnings-

kravene skal begynne med perioden da de første vesentlige kravene oppstod, og der det fortsatt er usikkerhet om 

størrelsen på og tidspunktene for utbetalingene ved slutten av rapporteringsperioden, men der det ikke kreves at 

opplysningene skal begynne mer enn 10 år før utløpet av rapporteringsperioden. Foretaket trenger ikke å gi 

opplysninger om utviklingen i erstatningskravene der usikkerhet med hensyn til størrelsen på og tidspunktene for 

utbetalingene vanligvis avklares innen ett år. Et foretak skal avstemme opplysningene om utviklingen i erstatnings-

kravene med den samlede balanseførte verdien av gruppene av forsikringskontrakter som foretaket opplyser om ved 

anvendelse av nr. 100 bokstav c). 

Kredittrisiko – andre opplysninger 

131. For kredittrisiko som følger av kontrakter som omfattes av IFRS 17, skal et foretak gi følgende opplysninger: 

a) Det beløpet som best tilsvarer foretakets maksimale eksponering for kredittrisiko ved slutten av rapporte-

ringsperioden, angitt separat for utstedte forsikringskontrakter og gjenforsikringskontrakter som innehas. 

b) Opplysninger om kredittkvaliteten til gjenforsikringskontrakter som innehas, som er eiendeler. 

Likviditetsrisiko – andre opplysninger 

132. For likviditetsrisiko som følger av kontrakter som omfattes av IFRS 17, skal et foretak gi følgende opplysninger: 

a) En beskrivelse av hvordan det håndterer den iboende likviditetsrisikoen. 

b) Separate forfallsanalyser for porteføljer av utstedte forsikringskontrakter som er forpliktelser, og porteføljer av 

gjenforsikringskontrakter som innehas, som er forpliktelser, som minst viser porteføljenes netto kontantstrømmer 

for hvert av de første fem årene etter rapporteringstidspunktet og samlet ut over de første fem årene. Et foretak er i 

disse analysene ikke forpliktet til å ta med forpliktelser for den resterende dekningsperioden målt ved anvendelse 

av nr. 55–59 og nr. 69–70A. Analysen kan være i form av 
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i) en analyse, basert på en estimert tidsplan, av de resterende kontraktsregulerte udiskonterte netto kontant-

strømmene eller 

ii) en analyse, basert på en estimert tidsplan, av estimatene av nåverdien av framtidige kontantstrømmer. 

c) Beløpene som skal betales umiddelbart, og redegjøre for forholdet mellom slike beløp og den balanseførte verdien 

av de tilknyttede porteføljene av kontrakter, dersom dette ikke er opplyst om ved anvendelsen av bokstav b) i dette 

nummeret. 

Vedlegg A 

Definisjoner 

Dette vedlegget er en integrert del av IFRS 17 Forsikringskontrakter 

kontraktsregulert 

tjenestemargin 

En del av den balanseførte verdien av eiendelen eller forpliktelsen til en gruppe av forsik-

ringskontrakter som representerer den ikke-opptjente gevinsten som foretaket vil innregne 

etter hvert som det yter forsikringskontrakttjenester i henhold til forsikringskontraktene i 

gruppen. 

dekningsperiode Perioden da foretaket yter forsikringskontrakttjenester. Denne perioden omfatter de forsik-

ringskontrakttjenestene som gjelder alle premier innenfor forsikringskontraktens grenser. 

erfaringsbaserte justeringer Forskjellen mellom 

a) for premieinnbetalinger (og eventuelle tilknyttede kontantstrømmer, for eksempel 

kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer og avgifter på forsikringspremier) – 

estimatet ved begynnelsen av perioden av de beløpene som forventes i perioden, og de 

faktiske kontantstrømmene i perioden, eller 

b) for kostnader for forsikringstjenester (unntatt kostnader ved anskaffelse av forsikringer) – 

estimatet ved begynnelsen av perioden av de beløpene som forventes påløpt i perioden, og 

det faktiske beløp som er påløpt i perioden. 

finansiell risiko Risikoen for en mulig framtidig endring i en eller flere av følgende: en nærmere angitt 

rentesats, prisen på et finansielt instrument, en varepris, en valutakurs, en indeks for priser eller 

satser, en kredittverdighet eller en kredittindeks eller en annen variabel, forutsatt, når det 

gjelder en ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke er spesifikk for en av partene i 

kontrakten. 

kontantstrømmer for 

oppfyllelse 

Et eksplisitt, objektivt og sannsynlighetsvektet estimat (dvs. forventet verdi) av nåverdien av 

framtidige utgående kontantstrømmer minus nåverdien av framtidige inngående kontant-

strømmer som vil oppstå når foretaket oppfyller forsikringskontrakter, herunder en 

risikojustering for ikke-finansiell risiko. 

gruppe av 

forsikringskontrakter 

Et sett av forsikringskontrakter som følger av oppdelingen av en portefølje av forsik-

ringskontrakter i, minst, kontrakter utstedt innenfor en periode på høyst ett år, og som ved 

førstegangsinnregning 

a) er tapsbringende, dersom slike finnes, 

b) ikke har noen vesentlig mulighet for senere å bli tapsbringende, dersom slike finnes, eller 

c) hverken omfattes av bokstav a) eller b), dersom slike finnes. 

kontantstrømmer ved 

anskaffelse av forsikringer 

Kontantstrømmer som oppstår fra utgifter ved salg, tegning og etablering av en gruppe av 

forsikringskontrakter (utstedt eller forventet utstedt) som er direkte henførbare til 

porteføljen av forsikringskontrakter som gruppen tilhører. Slike kontantstrømmer omfatter 

kontantstrømmer som ikke er direkte henførbare til individuelle kontrakter eller grupper av 

forsikringskontrakter i porteføljen. 
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forsikringskontrakt En kontrakt der den ene parten (utstederen) påtar seg en betydelig forsikringsrisiko fra en 

annen part (forsikringstakeren) ved å samtykke i å betale erstatning til forsikringstakeren 

dersom en angitt usikker framtidig hendelse (den forsikrede hendelsen) påvirker 

forsikringstakeren negativt. 

forsikringskontrakttjenester Følgende tjenester som et foretak yter til en forsikringstaker i en forsikringskontrakt: 

a) Dekning for en forsikret hendelse (forsikringsdekning). 

b) For forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse, generering av en 

investeringsavkastning for forsikringstakeren, dersom det er relevant (investeringsav-

kastningstjeneste). 

c) For forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse, forvaltning av 

underliggende poster på vegne av forsikringstakeren (investeringsrelatert tjeneste). 

forsikringskontrakt med 

elementer av direkte 

deltakelse 

En forsikringskontrakt der, ved inngåelse, 

a) kontraktsvilkårene angir at forsikringstakeren deltar i en andel av en klart identifisert 

gruppe av underliggende poster, 

b) foretaket forventer å betale forsikringstakeren et beløp som tilsvarer en betydelig andel 

av avkastningen på den virkelige verdien av de underliggende postene, og 

c) foretaket forventer at en betydelig andel av en endring i beløpene som skal betales til 

forsikringstakeren, vil variere med endringen i den virkelige verdien av de 

underliggende postene. 

forsikringskontrakt uten 

elementer av direkte 

deltakelse 

En forsikringskontrakt som ikke er en forsikringskontrakt med elementer av direkte 

deltakelse. 

forsikringsrisiko Risiko, unntatt finansiell risiko, som overføres fra innehaveren av en kontrakt til utstederen. 

forsikret hendelse En usikker framtidig hendelse som dekkes av en forsikringskontrakt og skaper en forsik-

ringsrisiko. 

investeringskomponent De beløpene som en forsikringskontrakt krever at foretaket under alle omstendigheter 

tilbakebetaler til en forsikringstaker, uansett om en forsikret hendelse inntreffer eller ikke. 

investeringskontrakt med 

skjønnsmessige deler 

Et finansielt instrument som gir en bestemt investor en kontraktsregulert rett til å motta, som et 

tillegg til et beløp som ikke er underlagt utstederens skjønn, ytterligere beløp 

a) som forventes å utgjøre en vesentlig andel av de samlede kontraktsregulerte ytelsene, 

b) hvis tidspunkt eller størrelse i henhold til kontrakt er underlagt utstederens skjønn, og 

c) som i henhold til kontrakt er basert på 

i) avkastningen fra en bestemt gruppe av kontrakter eller en bestemt kontraktstype, 

ii) realiserte og/eller urealiserte investeringsavkastninger på en bestemt gruppe eiendeler 

som innehas av utstederen, eller 

iii) resultatet til foretaket eller fondet som utsteder kontrakten. 

forpliktelse for inntrufne 

skader 

Et foretaks plikt til å 

a) undersøke og utbetale beløp for gyldige krav om erstatning for forsikrede hendelser som 

allerede har inntruffet, herunder hendelser som har inntruffet, men som det ikke er meldt 

inn krav for, og andre påløpte forsikringskostnader, og 

b) utbetale beløp som ikke omfattes av bokstav a), og som gjelder 

i) forsikringskontrakttjenester som allerede er ytt, eller 

ii) eventuelle investeringskomponenter eller andre beløp som ikke er knyttet til yting av 

forsikringskontrakttjenester, og som ikke inngår i forpliktelsen for den resterende 

dekningsperioden. 
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forpliktelse for resterende 

dekningsperiode 

Et foretaks plikt til å 

a) undersøke og utbetale beløp for gyldige krav om erstatning i henhold til eksisterende 

forsikringskontrakter for forsikrede hendelser som ennå ikke har inntruffet (dvs. den 

plikten som gjelder den andelen av forsikringsdekningen som ikke er utløpt), og 

b) utbetale beløp i henhold til eksisterende forsikringskontrakter som ikke er omfattet av 

bokstav a), og som gjelder 

i) forsikringskontrakttjenester som ennå ikke er ytt (dvs. plikter som gjelder framtidig 

yting av forsikringskontrakttjenester), eller 

ii) eventuelle investeringskomponenter eller andre beløp som ikke er knyttet til yting av 

forsikringskontrakttjenester, og som ikke er blitt overført til forpliktelsen for 

inntrufne skader. 

forsikringstaker En part som i henhold til en forsikringskontrakt har rett til erstatning dersom en forsikret 

hendelse inntreffer. 

portefølje av 

forsikringskontrakter 

Forsikringskontrakter som er underlagt lignende risiko, og som forvaltes sammen. 

gjenforsikringskontrakt En forsikringskontrakt utstedt av et foretak (gjenforsikreren) for å yte erstatning til et annet 

foretak for erstatningskrav som oppstår som følge av en eller flere forsikringskontrakter 

utstedt av det andre foretaket (underliggende kontrakter). 

risikojustering for ikke-

finansiell risiko 

Den kompensasjonen et foretak krever for å påta seg usikkerheten med hensyn til størrelsen på 

og tidspunktet for kontantstrømmene som oppstår som følge av ikke-finansiell risiko når 

foretaket oppfyller forsikringskontrakter. 

underliggende poster Poster som fastsetter noen av beløpene som skal betales til en forsikringstaker. Under-

liggende poster kan omfatte alle poster, for eksempel en referanseportefølje av eiendeler, 

foretakets nettoeiendeler eller en nærmere angitt undergruppe av foretakets nettoeiendeler. 

Vedlegg B 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegget er en integrert del av IFRS 17 Forsikringskontrakter 

B1 Dette vedlegget gir veiledning om følgende: 

a) Definisjonen av en forsikringskontrakt (se B2–B30). 

b) Utskillelse av komponenter fra en forsikringskontrakt (se B31–B35). 

ba) Eiendeler for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer (B35A–B35D). 

c) Måling (se B36–B119F). 

d) Forsikringsinntekter (se B120–B127). 

e) Finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader (se B128–B136). 

f) Delårsregnskap (se B137). 

DEFINISJONEN AV EN FORSIKRINGSKONTRAKT (VEDLEGG A) 

B2 Denne delen gir veiledning om definisjonen av en forsikringskontrakt som angitt i vedlegg A. Den omhandler følgende: 

a) Usikker framtidig hendelse (se B3–B5). 

b) Betalinger i naturalier (se B6). 

c) Skillet mellom forsikringsrisiko og andre risikoer (se B7–B16). 

d) Betydelig forsikringsrisiko (se B17–B23). 

e) Endringer i nivået på forsikringsrisiko (se B24–B25). 

f) Eksempler på forsikringskontrakter (se B26–B30). 
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Usikker framtidig hendelse 

B3 Usikkerhet (eller risiko) er kjernen i en forsikringskontrakt. Følgelig er minst ett av følgende forhold usikkert ved 

inngåelsen av en forsikringskontrakt: 

a) Sannsynligheten for at en forsikret hendelse inntreffer. 

b) Når den forsikrede hendelsen vil inntreffe. 

c) Hvor mye foretaket må betale dersom den forsikrede hendelsen inntreffer. 

B4 I noen forsikringskontrakter er den forsikrede hendelsen oppdagelsen av et tap i løpet av kontraktens løpetid, selv om 

dette tapet stammer fra en hendelse som inntraff før kontrakten ble inngått. I andre forsikringskontrakter er den 

forsikrede hendelsen en hendelse som inntreffer i løpet av kontraktens løpetid, selv om det medfølgende tapet oppdages 

etter utløpet av kontrakten. 

B5 Noen forsikringskontrakter dekker hendelser som allerede har inntruffet, men der den finansielle virkningen fortsatt er 

usikker. Et eksempel er en forsikringskontrakt som gir forsikringsdekning mot en ugunstig utvikling av en hendelse 

som allerede er inntruffet. I slike kontrakter er den forsikrede hendelsen fastsettelsen av de endelige utgiftene i 

forbindelse med disse erstatningskravene. 

Betalinger i naturalier 

B6 Noen forsikringskontrakter krever eller tillater at betalinger foretas i naturalier. I slike tilfeller leverer foretaket varer 

eller tjenester til forsikringstakeren for å innfri foretakets plikt til å yte erstatning til forsikringstakeren for forsikrede 

hendelser. Et eksempel er når foretaket erstatter en stjålet gjenstand i stedet for å refundere forsikringstakeren for det 

tapte beløpet. Et annet eksempel er når et foretak bruker egne sykehus og eget medisinsk personale til å yte de 

medisinske tjenestene som dekkes av forsikringskontrakten. Slike kontrakter er forsikringskontrakter, selv om 

erstatningskravene gjøres opp i naturalier. Tjenestekontrakter med fast avgift som oppfyller vilkårene i nr. 8, er også 

forsikringskontrakter, men ved anvendelse av nr. 8 kan et foretak velge å regnskapsføre dem i henhold til enten IFRS 

17 eller IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder. 

Skillet mellom forsikringsrisiko og andre risikoer 

B7 Definisjonen av en forsikringskontrakt innebærer at en part påtar seg betydelig forsikringsrisiko fra en annen part. IFRS 

17 definerer forsikringsrisiko som «risiko, unntatt finansiell risiko, som overføres fra innehaveren av en kontrakt til 

utstederen». En kontrakt som utsetter utstederen for finansiell risiko uten betydelig forsikringsrisiko, er ikke en 

forsikringskontrakt. 

B8 Definisjonen av finansiell risiko i vedlegg A viser til finansielle og ikke-finansielle variabler. Eksemplene på ikke-

finansielle variabler som ikke er spesifikke for en part i kontrakten, omfatter en indeks over tap ved jordskjelv i en 

bestemt region eller over temperaturer i en bestemt by. Finansiell risiko utelater risiko fra ikke-finansielle variabler som 

er spesifikke for en kontraktspart, for eksempel om det oppstår eller ikke oppstår en brann som skader eller ødelegger 

en eiendel som tilhører denne parten. Dessuten er risikoen for endringer i den virkelige verdien av en ikke-finansiell 

eiendel ikke en finansiell risiko dersom den virkelige verdien gjenspeiler endringer i markedsprisen for slike eiendeler 

(dvs. en finansiell variabel) og tilstanden til en bestemt ikke-finansiell eiendel som innehas av en kontraktspart (dvs. en 

ikke-finansiell variabel). Dersom en garanti for restverdien av en bestemt bil der forsikringstakeren har en 

forsikringsmessig interesse, for eksempel utsetter garantisten for en risiko for endringer i bilens fysiske tilstand, er 

denne risikoen en forsikringsrisiko og ikke en finansiell risiko. 

B9 Noen kontrakter utsetter utstederen for finansiell risiko i tillegg til betydelig forsikringsrisiko. Mange livsforsik-

ringskontrakter garanterer for eksempel en minsteavkastning til forsikringstakerne, noe som skaper finansiell risiko, og 

lover samtidig erstatning ved dødsfall som kan overstige forsikringstakerens kontobeholdning betraktelig, noe som 

skaper forsikringsrisiko i form av dødelighetsrisiko. Slike kontrakter er forsikringskontrakter. 

B10 I henhold til visse kontrakter utløser en forsikret hendelse utbetaling av et beløp knyttet til en prisindeks. Slike 

kontrakter er forsikringskontrakter, forutsatt at utbetalingen som er betinget av den forsikrede hendelsen, kan være 

betydelig. En livrente knyttet til en levekostnadsindeks overfører for eksempel forsikringsrisiko, ettersom utbetalingen 
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utløses av en usikker framtidig hendelse – at livrentemottakeren overlever. Forbindelsen til prisindeksen er et derivat, 

men det overføres også en forsikringsrisiko, ettersom antallet betalinger som indeksen får anvendelse på, avhenger av 

at livrentemottakeren overlever. Dersom den resulterende overføringen av forsikringsrisiko er betydelig, oppfyller 

derivatet definisjonen av en forsikringskontrakt og skal derfor ikke skilles ut fra vertskontrakten (se nr. 11 bokstav a)). 

B11 Forsikringsrisikoen er den risikoen foretaket påtar seg fra forsikringstakeren. Det betyr at foretaket må påta seg en 

risiko fra forsikringstakeren som forsikringstakeren allerede var eksponert for. Enhver ny risiko som oppstår gjennom 

kontrakten for foretaket eller forsikringstakeren, er ikke forsikringsrisiko. 

B12 Definisjonen av en forsikringskontrakt viser til negativ påvirkning på forsikringstakeren. Denne definisjonen begrenser 

ikke foretakets utbetaling til et beløp som tilsvarer den finansielle virkningen av den negative hendelsen. Definisjonen 

omfatter for eksempel forsikringsdekningen «ny for gammel», der forsikringstakeren får utbetalt et beløp som gjør det 

mulig å erstatte en brukt og skadet eiendel med en ny eiendel. Tilsvarende begrenser definisjonen ikke utbetalingen i 

henhold til en livsforsikringskontrakt til det finansielle tapet som avdødes etterlatte har lidd, og den utelukker heller 

ikke kontrakter som angir utbetaling av forutbestemte beløp for å dekke tapet som er forårsaket av dødsfall eller en 

ulykke. 

B13 Noen kontrakter krever utbetaling dersom en spesifisert usikker framtidig hendelse inntreffer, men krever ikke negativ 

påvirkning på forsikringstakeren som en forutsetning for utbetalingen. Denne typen kontrakt er ikke en forsik-

ringskontrakt selv om innehaveren bruker den til å begrense en underliggende risikoeksponering. Dersom innehaveren 

for eksempel bruker et derivat for å sikre en underliggende finansiell eller ikke-finansiell variabel som er innbyrdes 

forbundet med kontantstrømmene fra en av foretakets eiendeler, er derivatet ikke en forsikringskontrakt, ettersom 

utbetalingen ikke er betinget av at innehaveren påvirkes negativt av en reduksjon av kontantstrømmene fra eiendelen. 

Definisjonen av en forsikringskontrakt viser til en usikker framtidig hendelse der negativ påvirkning på forsikrings-

takeren er en kontraktsregulert forutsetning for utbetaling. En kontraktsregulert forutsetning krever ikke at foretaket 

undersøker om hendelsen faktisk forårsaket negativ påvirkning, men den tillater at foretaket nekter utbetalingen dersom 

denne ikke er overbevist om at hendelsen forårsaket negativ påvirkning. 

B14 Risiko for bortfall eller opprettholdelse (risikoen for at forsikringstakeren vil si opp kontrakten tidligere eller senere enn 

utstederen forventet ved prissetting av kontrakten) er ikke forsikringsrisiko, ettersom den resulterende variabiliteten i 

utbetalingen til forsikringstakeren ikke er betinget av en usikker framtidig hendelse som påvirker forsikringstakeren 

negativt. Tilsvarende er kostnadsrisiko (dvs. risikoen for uventede økninger i de administrative utgiftene knyttet til 

forvaltningen av en kontrakt, framfor økninger i utgiftene forbundet med forsikrede hendelser) ikke forsikringsrisiko, 

ettersom en uventet økning i slike kostnader ikke påvirker forsikringstakeren negativt. 

B15 En kontrakt som utsetter foretaket for bortfalls-, opprettholdelses- eller kostnadsrisiko, er derfor ikke en forsikrings-

kontrakt med mindre den også utsetter foretaket for betydelig forsikringsrisiko. Dersom foretaket begrenser sin risiko 

ved hjelp av en ekstra kontrakt for å overføre deler av den ikke-forsikringsmessige risikoen til en annen part, utsetter 

imidlertid den ekstra kontrakten den andre parten for forsikringsrisiko. 

B16 Et foretak kan bare påta seg betydelig forsikringsrisiko fra forsikringstakeren dersom foretaket er atskilt fra forsikrings-

takeren. Når det gjelder et gjensidig foretak, påtar det gjensidige foretaket seg risiko fra hver forsikringstaker og slår 

denne risikoen sammen. Selv om forsikringstakerne i fellesskap bærer denne samlede risikoen fordi de innehar 

residualinteressen i foretaket, er det gjensidige foretaket et separat foretak som har påtatt seg risikoen. 

Betydelig forsikringsrisiko 

B17 En kontrakt er bare en forsikringskontrakt dersom den overfører betydelig forsikringsrisiko. Forsikringsrisiko 

omhandles i B7–B16. Nummer B18–B23 omhandler vurderingen av hvorvidt forsikringsrisikoen er betydelig. 

B18 Forsikringsrisikoen er betydelig dersom, og bare dersom, en forsikret hendelse kan medføre at utstederen må betale 

betydelige ytterligere beløp i et hvilket som helst enkeltscenario, unntatt scenarier som ikke har noe forretningsmessig 

innhold (dvs. ingen merkbar virkning på transaksjonens økonomiske sider). Dersom en forsikret hendelse kan medføre 

at betydelige ytterligere beløp skal betales i ethvert scenario med forretningsmessig innhold, kan vilkåret i forrige 

punktum oppfylles selv om den forsikrede hendelsen er svært usannsynlig, eller selv om den forventede (dvs. den 

sannsynlighetsvektede) nåverdien av de betingede kontantstrømmene utgjør en liten andel av den forventede nåverdien 

av de resterende kontantstrømmene fra forsikringskontrakten.  
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B19 I tillegg overfører en kontrakt betydelig forsikringsrisiko bare dersom det foreligger et scenario med et forretnings-

messig innhold der utstederen har mulighet for tap på grunnlag av nåverdien. Selv om en gjenforsikringskontrakt ikke 

eksponerer utstederen for muligheten for et betydelig tap, anses imidlertid kontrakten å overføre betydelig 

forsikringsrisiko dersom den overfører til gjenforsikreren praktisk talt all forsikringsrisiko knyttet til de gjenforsikrede 

andelene av de underliggende forsikringskontraktene. 

B20 De ytterligere beløpene som er beskrevet i B18, er fastsatt på grunnlag av nåverdien. Dersom en forsikringskontrakt 

krever betaling når en hendelse med usikkert tidspunkt inntreffer, og dersom betalingen ikke er justert for tidsverdien 

av penger, kan det forekomme scenarier der nåverdien av betalingen øker selv om dens nominelle verdi er fastsatt. Et 

eksempel på dette er en forsikring som gir en fast ytelse ved dødsfall når forsikringstakeren dør, uten noe 

utløpstidspunkt for dekningen (ofte kalt livsvarig livsforsikring for et fast beløp). Det er sikkert at forsikringstakeren vil 

dø, men tidspunktet for dødsfallet er usikkert. Utbetalinger kan skje når en enkelt forsikringstaker dør tidligere enn 

forventet. Ettersom disse betalingene ikke justeres for tidsverdien av penger, kan det foreligge betydelig forsikrings-

risiko selv om det ikke foreligger noe overordnet tap på porteføljen av kontrakter. Tilsvarende kan kontraktsvilkår som 

forsinker rettidig erstatning til forsikringstakeren, fjerne betydelig forsikringsrisiko. Et foretak skal bruke de 

diskonteringsrentene som kreves i henhold til nr. 36, til å fastsette nåverdien av de ytterligere beløpene. 

B21 Tilleggsbeløpene beskrevet i B18 viser til nåverdien av beløp som overskrider beløpene som skulle ha vært betalt 

dersom ingen forsikret hendelse hadde inntruffet (unntatt scenarier uten forretningsmessig innhold). Slike ytterligere 

beløp omfatter utgifter til behandling og vurdering av erstatningskrav, men omfatter ikke følgende: 

a) Tap av evnen til å kreve betaling av forsikringstakeren for framtidige tjeneste. I en investeringstilknyttet livsforsik-

ringskontrakt innebærer for eksempel forsikringstakerens død at foretaket ikke lenger kan utføre investeringsfor-

valtningstjenester og kreve honorar for dette. Dette økonomiske tapet for foretaket skyldes imidlertid ikke 

forsikringsrisiko, på samme måte som at en investeringsfondsforvalter ikke påtar seg forsikringsrisiko med hensyn 

til en klients mulige død. Potensielt tap av framtidige honorarer for investeringsforvaltning er derfor ikke relevant 

for vurderingen av hvor stor forsikringsrisiko som overføres ved en kontrakt. 

b) En fraskrivelse ved dødsfall av vederlag som skulle ha vært betalt ved oppsigelse eller gjenkjøp. Ettersom 

kontrakten var årsaken til at disse vederlagene eksisterte, utgjør fraskrivelsen ikke en erstatning til forsikrings-

takeren for en allerede eksisterende risiko. Derfor er de ikke relevante for vurderingen av hvor stor forsikringsrisiko 

som overføres ved en kontrakt. 

c) En utbetaling som er betinget av en hendelse som ikke påfører innehaveren av kontrakten et betydelig tap. Et 

eksempel er en kontrakt som krever at utstederen utbetaler en million valutaenheter(1) dersom en eiendel får en 

fysisk skade som påfører innehaveren et ubetydelig økonomisk tap på én valutaenhet. Ved denne kontrakten 

overfører innehaveren den ubetydelige risikoen for å tape én valutaenhet til utstederen. Samtidig skaper kontrakten 

en ikke-forsikringsmessig risiko for at utstederen må betale 999 999 valutaenheter dersom den spesifiserte 

hendelsen inntreffer. Fordi det ikke finnes noe scenario der en forsikret hendelse forårsaker et betydelig tap for 

innehaveren av kontrakten, påtar ikke utstederen seg en betydelig forsikringsrisiko fra innehaveren, og denne 

kontrakten er ikke en forsikringskontrakt. 

d) Eventuelle gjenvinninger av gjenforsikring. Foretaket regnskapsfører disse separat. 

B22 Et foretak skal vurdere betydningen av forsikringsrisiko for hver enkelt kontrakt. Forsikringsrisikoen kan derfor være 

betydelig selv om det er minimal sannsynlighet for betydelige tap for en portefølje eller gruppe av kontrakter. 

B23 Det følger av B18–B22 at dersom det i henhold til en kontrakt utbetales en erstatning ved dødsfall som overstiger 

beløpet som skal betales ved overlevelse, er kontrakten en forsikringskontrakt, med mindre tilleggsytelsen ved dødsfall 

er ubetydelig (vurdert under henvisning til selve kontrakten, og ikke til en hel portefølje av kontrakter). Som nevnt i 

B21 bokstav b) er fraskrivelse ved dødsfall av oppsigelses- eller gjenkjøpsvederlag ikke inkludert i denne vurderingen 

dersom den fraskrivelsen ikke utgjør en erstatning til forsikringstakeren for en allerede eksisterende risiko. Tilsvarende 

er en livrentekontrakt der det utbetales regelmessige beløp i resten av en forsikringstakers levetid, en forsikrings-

kontrakt, med mindre de samlede livsbetingede utbetalingene er ubetydelige.  

  

(1) Valutaenhet kan også angis som CU, eller «currency unit». 
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Endringer i nivået på forsikringsrisiko 

B24 For noen kontrakter skjer overføringen av forsikringsrisiko til utstederen etter en viss periode. Et eksempel er en 

kontrakt som gir en spesifisert investeringsavkastning og omfatter en opsjon for forsikringstakeren om å bruke utbyttet 

av investeringen ved forfall til å kjøpe en livrente til samme pris som foretaket krever av andre nye livrentemottakere 

på tidspunktet da forsikringstakeren utøver opsjonen. En slik kontrakt overfører forsikringsrisiko til utstederen først 

etter at opsjonen er utøvd, fordi foretaket fortsatt står fritt til å prissette livrenten på et grunnlag som gjenspeiler 

forsikringsrisikoen som vil bli overført til foretaket på det aktuelle tidspunktet. De kontantstrømmene som vil oppstå 

ved utøvelsen av opsjonen, faller derfor utenfor kontraktens grenser, og før utøvelsen er det ingen kontantstrømmer fra 

forsikring innenfor kontraktens grenser. Dersom kontrakten angir livrentepremiene (eller et annet grunnlag enn 

markedsrenten for fastsettelse av livrentepremiene), overfører imidlertid kontrakten forsikringsrisikoen til utstederen 

fordi utstederen er eksponert for risikoen for at livrentepremiene vil være ugunstige for utstederen når forsikrings-

takeren utøver opsjonen. I så fall ligger kontantstrømmene som vil oppstå ved utøvelsen av opsjonen, innenfor 

kontraktens grenser. 

B25 En kontrakt som oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt, forblir en forsikringskontrakt til alle rettigheter og 

plikter er opphørt (dvs. oppfylt, opphevet eller utløpt), med mindre kontrakten blir fraregnet ved anvendelse av  

nr. 74–77 på grunn av en kontraktsendring. 

Eksempler på forsikringskontrakter 

B26 Følgende er eksempler på kontrakter som er forsikringskontrakter dersom overføringen av forsikringsrisiko er 

betydelig: 

a) Forsikring mot tyveri eller skade. 

b) Forsikring mot produktansvar, yrkesansvar, erstatningsansvar eller utgifter til rettshjelp. 

c) Livsforsikring og forhåndsbetalte begravelsesordninger (selv om døden er sikker, er det usikkert når den vil 

inntreffe eller, for noen typer livsforsikring, om den vil inntreffe i løpet av perioden som dekkes av forsikringen). 

d) Livrenter og pensjoner, dvs. kontrakter som gir erstatning for den usikre framtidige hendelsen – at livrentemot-

takeren eller pensjonisten overlever – for å opprettholde livrentemottakerens eller pensjonistens inntektsnivå, som 

ellers ville ha blitt påvirket negativt av at han eller hun overlevde. (Arbeidsgiveres forpliktelser som oppstår fra 

ordninger for ytelser til ansatte og avtalte fratredelsesytelser som rapporteres av ytelsesbaserte pensjonsordninger, 

omfattes ikke av IFRS 17 ved anvendelse av nr. 7 bokstav b.) 

e) Forsikring mot invaliditet og legehjelpsutgifter. 

f) Kausjoner, garantiforsikringer, fullføringsgarantier og tilbudsgarantier, dvs. kontrakter som kompenserer 

innehaveren dersom en annen part unnlater å oppfylle en kontraktsregulert plikt, for eksempel en plikt til å oppføre 

en bygning. 

g) Produktgarantier. Produktgarantier utstedt av en annen part for varer som selges av en produsent, forhandler eller 

detaljist, omfattes av IFRS 17. Produktgarantier som utstedes direkte av en produsent, forhandler eller detaljist, 

omfattes imidlertid ikke av IFRS 17 ved anvendelse av nr. 7 bokstav a), og omfattes i stedet av IFRS 15 eller IAS 

37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler. 

h) Eiendomsrettsforsikring (forsikring mot oppdagelse av mangler i eiendomsretten til grunn eller fast eiendom som 

ikke var åpenbare da forsikringskontrakten ble utstedt). I dette tilfellet er den forsikrede hendelsen oppdagelsen av 

en mangel i eiendomsretten, og ikke selve mangelen. 

i) Reiseforsikring (erstatning i kontanter eller naturalier til forsikringstakere for tap som de pådrar seg før eller under 

reiser). 

j) Katastrofegarantier som fastsetter reduserte betalinger av hovedstol eller rente eller begge deler dersom utstederen 

av garantien påvirkes negativt av en spesifisert hendelse (med mindre den spesifiserte hendelsen ikke skaper 

betydelig forsikringsrisiko, for eksempel dersom hendelsen er en renteendring eller valutakursendring). 

k) Forsikringsbytteavtaler (forsikringsswaps) og andre kontrakter som krever betaling avhengig av endringer i 

klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler som er spesifikke for en kontraktspart.  
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B27 Følgende er eksempler på elementer som ikke er forsikringskontrakter: 

a) Investeringskontrakter som har juridisk form av en forsikringskontrakt, men som ikke overfører betydelig 

forsikringsrisiko til utstederen. Livsforsikringskontrakter der foretaket ikke bærer noen betydelig dødelighets- eller 

sykelighetsrisiko, er for eksempel ikke forsikringskontrakter; slike kontrakter er finansielle instrumenter eller 

tjenestekontrakter – se B28. Investeringskontrakter med skjønnsmessige deler oppfyller ikke definisjonen av en 

forsikringskontrakt, men omfattes imidlertid av IFRS 17, forutsatt at de er utstedt av et foretak som også utsteder 

forsikringskontrakter, ved anvendelse av nr. 3 bokstav c). 

b) Kontrakter som har juridisk form av en forsikring, men som tilbakefører all betydelig forsikringsrisiko til 

forsikringstakeren gjennom uoppsigelige og håndhevbare ordninger som justerer framtidige utbetalinger fra 

forsikringstakeren til utstederen som en direkte følge av forsikrede tap. Enkelte finansielle gjenforsikrings-

kontrakter eller enkelte gruppeforsikringskontrakter tilbakefører all betydelig forsikringsrisiko til forsikrings-

takerne; slike kontrakter er vanligvis finansielle instrumenter eller tjenestekontrakter (se B28). 

c) Egenforsikring (dvs. opprettholdelse av en risiko som kunne ha vært dekket av forsikring). I slike situasjoner 

foreligger det ingen forsikringskontrakt siden det ikke er inngått avtale med en annen part. Dersom et foretak 

utsteder en forsikringskontrakt til sitt morforetak, datterforetak eller søsterforetak, foreligger det derfor ingen 

forsikringskontrakt i konsernregnskapet ettersom det ikke er noen kontrakt med en annen part. Det foreligger 

imidlertid en forsikringskontrakt for utstederens eller innehaverens individuelle eller separate finansregnskap. 

d) Kontrakter (for eksempel spillkontrakter) som krever utbetaling dersom en usikker framtidig hendelse inntreffer, 

men som ikke har som en kontraktsregulert forutsetning for utbetaling at hendelsen påvirker forsikringstakeren 

negativt. Dette utelukker imidlertid ikke fra definisjonen av en forsikringskontrakt kontrakter som angir en 

forutbestemt utbetaling til dekning av tapet som er forårsaket av en spesifisert hendelse, for eksempel et dødsfall 

eller en ulykke (se B12). 

e) Derivater som utsetter en part for finansiell risiko, men ikke for forsikringsrisiko, fordi derivatene krever at parten 

skal foreta (eller gir den rett til å motta) utbetaling utelukkende på grunnlag av endringer i en eller flere av en 

bestemt rente, en pris på finansielle instrumenter, en råvarepris, en valutakurs, en indeks for priser eller satser, en 

kredittverdighet eller en kredittindeks eller en annen variabel, forutsatt at, når det gjelder en ikke-finansiell 

variabel, variabelen ikke er spesifikk for en kontraktspart. 

f) Kredittrelaterte garantier som krever utbetalinger selv om innehaveren ikke har pådratt seg et tap som følge av at 

debitoren ikke har foretatt utbetalinger ved forfall; slike kontrakter regnskapsføres ved anvendelse av IFRS 9 

Finansielle instrumenter (se B29). 

g) Kontrakter som krever en utbetaling som er avhengig av en klimatisk, geologisk eller annen fysisk variabel som 

ikke er spesifikk for en kontraktspart (vanligvis beskrevet som værderivater). 

h) Kontrakter som tillater reduserte betalinger av hovedstol eller rente eller begge deler, og som er avhengig av en 

klimatisk, geologisk eller annen fysisk variabel der virkningen ikke er spesifikk for en kontraktspart (vanligvis 

beskrevet som katastrofeobligasjoner). 

B28 Et foretak skal anvende andre relevante standarder, for eksempel IFRS 9 og IFRS 15, på kontraktene beskrevet i B27. 

B29 De kredittrelaterte garantiene og kredittforsikringskontraktene omhandlet i B27 bokstav f) kan ha forskjellige juridiske 

former, for eksempel som en garanti, enkelte former for kredittrammer, en kredittmisligholdskontrakt eller en 

forsikringskontrakt. Disse kontraktene er forsikringskontrakter dersom de krever at utstederen utbetaler spesifiserte 

beløp for å erstatte innehaveren for tap som denne pådrar seg fordi en bestemt debitor unnlater å betale ved forfall til 

forsikringstakeren ved anvendelse av de opprinnelige eller endrede vilkårene i et gjeldsinstrument. Slike forsikrings-

kontrakter omfattes imidlertid ikke av IFRS 17, med mindre utstederen tidligere uttrykkelig har opplyst at den betrakter 

kontraktene som forsikringskontrakter og har regnskapsført dem som forsikringskontrakter (se nr. 7 bokstav e)). 

B30 Kredittrelaterte garantier og kredittforsikringskontrakter som krever utbetaling selv om forsikringstakeren ikke har 

pådratt seg et tap som følge av at debitoren ikke har foretatt utbetalinger ved forfall, omfattes ikke av IFRS 17 ettersom 

de ikke overfører betydelig forsikringsrisiko. Slike kontrakter omfatter dem som krever betaling  
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a) uansett om motparten innehar det underliggende gjeldsinstrumentet, eller 

b) ved en endring i kredittvurderingen eller kredittindeksen snarere enn at en bestemt debitor ikke har foretatt 

utbetalinger ved forfall. 

UTSKILLELSE AV KOMPONENTER FRA EN FORSIKRINGSKONTRAKT (NR. 10–13) 

Investeringskomponenter (nr. 11 bokstav b)) 

B31 Nr. 11 bokstav b) krever at et foretak skiller ut en særskilt investeringskomponent fra vertsforsikringskontrakten. En 

investeringskomponent er særskilt bare dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Investeringskomponenten og forsikringskomponenten er ikke tett forbundet med hverandre. 

b) En kontrakt med tilsvarende vilkår blir solgt eller kan selges separat i det samme markedet eller i samme 

jurisdiksjon enten av foretak som utsteder forsikringskontrakter, eller av andre parter. Foretaket skal ta hensyn til 

all informasjon som med rimelighet er tilgjengelig når det foretar denne vurderingen. Det kreves ikke at foretaket 

foretar et omfattende søk for å fastslå om en investeringskomponent selges separat. 

B32 En investeringskomponent og en forsikringskomponent er tett forbundet med hverandre bare dersom 

a) foretaket ikke er i stand til å måle den ene komponenten uten å ta den andre i betraktning. Dersom verdien av den 

ene komponenten varierer avhengig av verdien av den andre, skal et foretak derfor anvende IFRS 17 for å 

regnskapsføre den kombinerte investerings- og forsikringskomponenten, eller 

b) forsikringstakeren ikke kan dra nytte av den ene komponenten med mindre den andre også er til stede. Dersom den 

ene komponenten i en kontrakt bortfaller eller forfaller, og det medfører at den andre bortfaller eller forfaller, skal 

derfor et foretak anvende IFRS 17 for å regnskapsføre den kombinerte investerings- og forsikringskomponenten. 

Tilsagn om å overføre særskilte varer eller tjenester som ikke er forsikringskontrakttjenester (nr. 12) 

B33 Nr. 12 krever at et foretak skiller ut fra en forsikringskontrakt et tilsagn om å overføre til en forsikringstaker særskilte 

varer eller tjenester som ikke er forsikringskontrakttjenester. Med henblikk på utskillelse skal et foretak ikke ta hensyn 

til aktiviteter som et foretak må gjennomføre for å oppfylle en kontrakt, med mindre foretaket overfører til forsikrings-

takeren en vare eller en tjeneste som ikke er en forsikringskontrakttjeneste, når disse aktivitetene finner sted. For 

eksempel kan det være nødvendig for et foretak å utføre forskjellige administrative oppgaver for å utarbeide en 

kontrakt. Ved utførelsen av disse oppgavene overføres det ingen tjeneste til forsikringstakeren. 

B34 En vare eller tjeneste som ikke er en forsikringskontrakttjeneste, og som en forsikringstaker har fått tilsagn om, er 

særskilt dersom forsikringstakeren kan dra nytte av varen eller tjenesten enten alene eller sammen med andre ressurser 

som er lett tilgjengelige for forsikringstakeren. Lett tilgjengelige ressurser er varer eller tjenester som selges separat (av 

foretaket eller av et annet foretak), eller ressurser som forsikringstakeren allerede har fått (fra foretaket eller fra andre 

transaksjoner eller hendelser). 

B35 En vare eller tjeneste som ikke er en forsikringskontrakttjeneste, og som forsikringstakeren har fått tilsagn om, er ikke 

særskilt dersom 

a) kontantstrømmene og risikoene knyttet til varen eller tjenesten er tett forbundet med kontantstrømmene og 

risikoene knyttet til forsikringskomponentene i kontrakten, og 

b) foretaket yter en betydelig tjeneste for å integrere varen eller tjenesten i forsikringskomponentene. 

KONTANTSTRØMMER VED ANSKAFFELSE AV FORSIKRINGER (NR. 28A–28F) 

B35A Ved anvendelse av nr. 28A skal et foretak bruke en systematisk og rasjonell metode for å fordele 

a) kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som er direkte henførbare til en gruppe av forsikringskontrakter, 

i) til den gruppen og  
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ii) til grupper som vil omfatte forsikringskontrakter som forventes å oppstå ved fornyelse av forsikringskontrakter 

i den gruppen, 

b) kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som er direkte henførbare til en portefølje av forsikrings-

kontrakter, bortsett fra dem som er nevnt i bokstav a), til grupper av kontrakter i porteføljen. 

B35B Ved slutten av hver rapporteringsperiode skal et foretak revidere de beløpene som er tildelt som angitt i B35A, for å 

gjenspeile eventuelle endringer i forutsetningene som bestemmer inndataene for den anvendte fordelingsmetoden. Et 

foretak skal ikke endre beløp som er fordelt på en gruppe av forsikringskontrakter, etter at alle kontraktene er lagt til i 

gruppen (se B35C). 

B35C Et foretak kan legge til forsikringskontrakter i en gruppe av forsikringskontrakter over mer enn én rapporteringsperiode 

(se nr. 28). I slike tilfeller skal et foretak fraregne den andelen av en eiendel for kontantstrømmer ved anskaffelse av 

forsikringer som gjelder forsikringskontrakter som er lagt til i gruppen i den perioden, og fortsette å innregne en eiendel 

for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer i den utstrekning eiendelen gjelder forsikringskontrakter som 

forventes å bli lagt til i gruppen i en framtidig rapporteringsperiode. 

B35D Ved anvendelse av nr. 28E 

a) skal et foretak innregne et tap ved verdifall i resultatet og redusere den balanseførte verdien av en eiendel for 

kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer, slik at eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den 

forventede netto inngående kontantstrømmen for den tilknyttede gruppen av forsikringskontrakter, fastsatt ved 

anvendelse av nr. 32 bokstav a), 

b) skal et foretak, når det fordeler kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer på grupper av forsikrings-

kontrakter ved anvendelse av B35A bokstav a) ii), innregne et tap ved verdifall i resultatet og redusere den 

balanseførte verdien av de tilknyttede eiendelene for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer i den 

utstrekning 

i) foretaket forventer at disse kontantstrømmene ved anskaffelse av forsikringer overstiger den netto inngående 

kontantstrømmen for de forventede fornyelsene, fastsatt ved anvendelse av nr. 32 bokstav a), og 

ii) det overskytende beløpet fastsatt ved anvendelse av bokstav b) i) er ikke allerede innregnet som tap ved 

verdifall ved anvendelse av bokstav a). 

MÅLING (NR. 29–71) 

Estimater av framtidige kontantstrømmer (nr. 33–35) 

B36 Denne delen omhandler 

a) objektiv bruk av alle rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller 

anstrengelser (se B37–B41), 

b) markedsvariabler og ikke-markedsvariabler (se B42–B53), 

c) bruk av aktuelle estimater (se B54 – B60) og 

d) kontantstrømmer innenfor grensene for en kontrakt (se B61–B71). 

Objektiv bruk av alle rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller 

anstrengelser (nr. 33 bokstav a)) 

B37 Formålet med å estimere framtidige kontantstrømmer er å fastsette forventet verdi, eller det sannsynlighetsvektede 

gjennomsnittet, av hele spennet av mulige utfall, idet det tas hensyn til alle rimelige og dokumenterbare opplysninger 

som er tilgjengelige på rapporteringstidspunktet uten urimelige utgifter eller anstrengelser. Rimelige og dokumen-

terbare opplysninger som er tilgjengelige på rapporteringstidspunktet uten urimelige utgifter eller anstrengelser, 

omfatter opplysninger om tidligere hendelser og gjeldende forhold samt prognoser om framtidige forhold (se B41). 

Opplysninger som er tilgjengelige fra foretakets egne informasjonssystem, anses å være tilgjengelige uten urimelige 

utgifter eller anstrengelser. 

B38 Utgangspunktet for et estimat av kontantstrømmene er en rekke scenarioer som gjenspeiler hele spennet av mulige 

utfall. Hvert scenario angir størrelsen på og tidspunktet for kontantstrømmene for et bestemt utfall samt den estimerte 

sannsynligheten for dette utfallet. Kontantstrømmene fra hvert scenario diskonteres og vektes med den estimerte 

sannsynligheten for dette utfallet for å utlede en forventet nåverdi. Formålet er derfor ikke å utarbeide et mest 

sannsynlig utfall, eller et mer sannsynlig enn ikke-sannsynlig utfall, for framtidige kontantstrømmer.  
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B39 Ved vurderingen av hele spennet av mulige utfall er formålet å innarbeide alle rimelige og dokumenterbare 

opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser, på en objektiv måte, snarere enn å 

identifisere hvert mulige scenario. I praksis er det ikke nødvendig å utarbeide eksplisitte scenarioer dersom estimatet av 

dette er i samsvar med målingens formål om å ta i betraktning alle rimelige og dokumenterbare opplysninger som er 

tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser når gjennomsnittet fastsettes. Dersom et foretak for eksempel 

anser at sannsynlighetsfordelingen av utfall i hovedsak er i samsvar med en sannsynlighetsfordeling som fullt ut kan 

beskrives med et lite antall parametrer, vil det være tilstrekkelig å estimere det minste antallet parametrer. Tilsvarende 

kan relativt enkel modellberegning i noen tilfeller gi et svar med en akseptabel presisjon, uten behov for mange 

detaljerte simuleringer. I noen tilfeller kan imidlertid kontantstrømmene være drevet av komplekse underliggende 

faktorer og reagere på endringer i økonomiske forhold på en ikke-lineær måte. Dette kan for eksempel skje dersom 

kontantstrømmene gjenspeiler en rekke innbyrdes avhengige valgmuligheter som er implisitte eller eksplisitte. I slike 

tilfeller er det sannsynlig at mer avanserte stokastiske modellberegninger vil være nødvendige for å oppfylle formålet 

med målingen. 

B40 Scenarioene som utarbeides, skal omfatte objektive estimater av sannsynligheten for tap ved katastrofer i henhold til 

eksisterende kontrakter. Disse scenarioene utelukker mulige erstatningskrav i henhold til mulige framtidige kontrakter. 

B41 Et foretak skal anslå sannsynligheten for og størrelsen på framtidige betalinger i henhold til eksisterende kontrakter på 

grunnlag av innhentet informasjon, herunder 

a) opplysninger om erstatningskrav som allerede er meldt av forsikringstakere, 

b) andre opplysninger om kjente eller estimerte kjennetegn ved forsikringskontraktene, 

c) historiske data om foretakets egen erfaring, om nødvendig supplert med historiske data fra andre kilder. Historiske 

data justeres for å gjenspeile aktuelle forhold, for eksempel dersom 

i) kjennetegnene til den forsikrede populasjonen skiller seg (eller vil for eksempel på grunn av ugunstig 

utvelging skille seg) fra kjennetegnene til populasjonen som er brukt som grunnlag for de historiske dataene, 

ii) det er tegn på at historiske trender ikke vil fortsette, at det vil oppstå nye trender, eller at økonomiske, 

demografiske og andre endringer kan påvirke kontantstrømmene som følger av de eksisterende forsikrings-

kontraktene, eller 

iii) det har skjedd endringer i for eksempel tegningsprosedyren og framgangsmåtene for behandling av 

erstatningskrav som kan påvirke de historiske opplysningenes relevans for forsikringskontraktene, 

d) løpende prisopplysninger, dersom slike er tilgjengelige, for gjenforsikringskontrakter og eventuelle andre 

finansielle instrumenter som dekker lignende risikoer, for eksempel katastrofeobligasjoner og værderivater, og 

seneste markedspriser for overføring av forsikringskontrakter. Disse opplysningene skal justeres for å gjenspeile 

forskjellene mellom kontantstrømmene som følger av disse gjenforsikringskontraktene eller andre finansielle 

instrumenter, og kontantstrømmene som oppstår når foretaket oppfyller de underliggende kontraktene med 

forsikringstakeren. 

Markedsvariabler og ikke-markedsvariabler 

B42 I IFRS 17 identifiseres to typer variabler: 

a) Markedsvariabler – variabler som kan observeres i eller utledes direkte fra markeder (for eksempel priser på 

offentlig omsatte verdipapirer og rentesatser). 

b) Ikke-markedsvariabler – alle andre variabler (for eksempel hyppighet og omfang av erstatningskrav og dødelighet). 

B43 Markedsvariabler vil vanligvis resultere i finansiell risiko (for eksempel observerbare rentesatser), og ikke-

markedsvariabler vil vanligvis resultere i ikke-finansiell risiko (for eksempel dødelighetsrater). Dette vil imidlertid ikke 

alltid være tilfellet. Det kan for eksempel være forutsetninger knyttet til finansiell risiko der variabler ikke kan 

observeres i eller utledes direkte fra markedene (for eksempel rentesatser som ikke kan observeres i eller utledes 

direkte fra markedene).  
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Markedsvariabler (nr. 33 bokstav b)) 

B44 Estimater av markedsvariabler skal være i overensstemmelse med observerbare markedspriser på måletidspunktet. Et 

foretak skal maksimere bruken av observerbare inndata og ikke erstatte observerbare markedsdata med sine egne 

estimater, unntatt som beskrevet i nr. 79 i IFRS 13 Måling av virkelig verdi. Dersom variablene må utledes (for 

eksempel fordi det ikke finnes noen observerbare markedsvariabler), skal de i overensstemmelse med IFRS 13 være så 

forenlige som mulig med observerbare markedsvariabler. 

B45 Markedsprisene er et uttrykk for ulike synspunkter om mulige framtidige utfall og gjenspeiler også markedsdeltakernes 

risikopreferanser. De utgjør derfor ikke en entydig prognose for det framtidige utfallet. Dersom det faktiske utfallet 

avviker fra den tidligere markedsprisen, betyr ikke dette at markedsprisen var «feil». 

B46 En viktig anvendelse av markedsvariabler er begrepet en replikerende eiendel eller en replikerende portefølje av 

eiendeler. En replikerende eiendel er en eiendel hvis kontantstrømmer i alle scenarioer nøyaktig tilsvarer de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene til en gruppe av forsikringskontrakter med hensyn til beløp, tidspunkt og 

usikkerhet. I noen tilfeller finnes det en replikerende eiendel for noen av kontantstrømmene som oppstår fra en gruppe 

av forsikringskontrakter. Eiendelens virkelige verdi gjenspeiler både den forventede nåverdien av kontantstrømmene 

fra eiendelen og risikoen knyttet til disse kontantstrømmene. Dersom det finnes en replikerende portefølje av eiendeler 

for noen av kontantstrømmene som oppstår fra en gruppe av forsikringskontrakter, kan foretaket bruke den virkelige 

verdien av disse eiendelene til å måle de relevante kontantstrømmene for oppfyllelse i stedet for eksplisitt å estimere 

kontantstrømmene og diskonteringsrenten. 

B47 IFRS 17 krever ikke at et foretak benytter en replikerende porteføljemetode. Dersom det finnes en replikerende eiendel 

eller portefølje for noen av kontantstrømmene som oppstår fra forsikringskontrakter, og et foretak velger å bruke en 

annen metode, skal imidlertid foretaket forvisse seg om at en replikerende porteføljemetode sannsynligvis ikke vil føre 

til en vesentlig annen måling av disse kontantstrømmene. 

B48 Andre metoder enn en replikerende porteføljemetode, for eksempel stokastiske modellberegninger, kan være mer 

robuste eller enklere å gjennomføre dersom det er betydelig innbyrdes avhengighet mellom kontantstrømmer som 

varierer med avkastningen på eiendeler, og andre kontantstrømmer. Det kreves dømmekraft for å vurdere hvilken 

metode som best oppfyller formålet med hensyn til overensstemmelse med observerbare markedsvariabler under 

særskilte omstendigheter. Den metoden som benyttes, må særlig føre til at målingen av alle valgmuligheter og garantier 

som inngår i forsikringskontraktene, stemmer overens med eventuelle observerbare markedspriser for slike 

valgmuligheter og garantier. 

Ikke-markedsvariabler 

B49 Estimater av ikke-markedsvariabler skal gjenspeile alle rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige 

uten urimelige utgifter eller anstrengelser, både eksternt og internt. 

B50 Ikke-markedsbaserte eksterne data (f.eks. nasjonale dødelighetsstatistikker) kan avhengig av omstendighetene ha større 

eller mindre relevans enn interne data (for eksempel internt utarbeidet dødelighetsstatistikk). Et foretak som utsteder 

livsforsikringskontrakter, skal for eksempel ikke utelukkende basere seg på nasjonale dødelighetsstatistikker, men ta 

hensyn til alle andre rimelige og dokumenterbare interne og eksterne informasjonskilder som er tilgjengelige uten 

urimelige utgifter eller anstrengelser, når det utarbeider objektive estimater av sannsynligheter for dødelighets-

scenarioer for sine forsikringskontrakter. Ved utarbeidelsen av disse sannsynlighetene skal et foretak legge større vekt 

på den mer overbevisende informasjonen. Eksempel: 

a) Intern dødelighetsstatistikk kan være mer overbevisende enn nasjonale dødelighetsdata dersom de nasjonale 

opplysningene er utledet fra et stort befolkningsutvalg som ikke er representativt for den forsikrede populasjonen. 

Dette kan for eksempel skyldes at den forsikrede populasjonens demografiske kjennetegn kan avvike vesentlig fra 

den nasjonale populasjonens kjennetegn, noe som betyr at et foretak må legge mer vekt på de interne dataene og 

mindre på de nasjonale statistikkene. 

b) Dersom den interne statistikken er utledet fra et lite befolkningsutvalg med kjennetegn som antas å ligge tett opptil 

den nasjonale populasjonens kjennetegn, og den nasjonale statistikken er aktuell, skal et foretak imidlertid legge 

større vekt på nasjonale statistikker. 

B51 Estimerte sannsynligheter for ikke-markedsvariabler skal ikke være i strid med observerbare markedsvariabler. 

Estimerte sannsynligheter for framtidige inflasjonsscenarioer skal for eksempel være i størst mulig overensstemmelse 

med sannsynligheter som kan utledes av markedsrenter.  
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B52 I noen tilfeller kan et foretak konkludere med at markedsvariablene varierer uavhengig av ikke-markedsvariabler. I så 

fall skal foretaket vurdere scenarioer som gjenspeiler spennet av utfall for ikke-markedsvariablene, der hvert scenario 

benytter den samme observerte verdien av markedsvariabelen. 

B53 I andre tilfeller kan det være korrelasjon mellom markedsvariabler og ikke-markedsvariabler. Det kan for eksempel 

være belegg for at bortfallsrater (en ikke-markedsvariabel) samsvarer med rentesatser (en markedsvariabel). På samme 

måte kan det foreligge dokumentasjon på at erstatningskrav knyttet til bolig- eller bilforsikring korrelerer med 

økonomiske sykluser og dermed med rentesatser og kostnadsbeløp. Foretaket skal sikre at sannsynligheten for 

scenarioene og risikojusteringene for den ikke-finansielle risikoen som er knyttet til markedsvariablene, er i 

overensstemmelse med de observerte markedsprisene som avhenger av disse markedsvariablene. 

Bruke aktuelle estimater (nr. 33 bokstav c)) 

B54 Ved estimering av hvert kontantstrømscenario og dets sannsynlighet skal et foretak benytte alle rimelige og 

dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser. Et foretak skal gjennomgå 

estimatene som ble utarbeidet ved slutten av forrige rapporteringsperiode, og oppdatere dem. I den forbindelse skal et 

foretak vurdere om 

a) de oppdaterte estimatene korrekt gjenspeiler forholdene ved slutten av rapporteringsperioden, 

b) endringene i estimatene korrekt gjenspeiler endringene i forholdene i løpet av perioden. Anta for eksempel at 

estimatene lå i den ene enden av et rimelig intervall ved begynnelsen av perioden. Dersom forholdene ikke har 

endret seg, vil en forflytning av estimatene til den andre enden av intervallet ved slutten av perioden ikke gi et 

korrekt bilde av hva som har skjedd i løpet av perioden. Dersom et foretaks seneste estimater er forskjellige fra dets 

tidligere estimater, men forholdene ikke har endret seg, skal foretaket vurdere om de nye sannsynlighetene som er 

angitt for hvert scenario, er berettigede. Når foretaket oppdaterer sine estimater av disse sannsynlighetene, skal det 

ta hensyn til både den dokumentasjonen som underbygde de tidligere estimatene, og all ny tilgjengelig informasjon, 

og det skal legge mest vekt på den mest overbevisende dokumentasjonen. 

B55 Sannsynligheten som angis for hvert scenario, skal gjenspeile forholdene ved slutten av rapporteringsperioden. Ved 

anvendelse av IAS 10 Hendelser etter rapporteringsperioden kan dermed en hendelse som inntreffer etter slutten av 

rapporteringsperioden, og som løser en usikkerhet som forelå ved slutten av rapporteringsperioden, ikke utgjøre 

dokumentasjon på forhold som forelå på det tidspunktet. Det kan for eksempel ved slutten av rapporteringsperioden 

være en 20 prosent sannsynlighet for at en kraftig storm vil inntreffe i løpet av de resterende seks månedene av en 

forsikringskontrakt. Etter slutten av rapporteringsperioden, men før finansregnskapet godkjennes for offentliggjøring, 

inntreffer en kraftig storm. Kontantstrømmene for oppfyllelse i henhold til denne kontrakten skal ikke gjenspeile den 

stormen som man i ettertid vet har funnet sted. I stedet omfatter kontantstrømmene som er tatt med i målingen, 

sannsynligheten på 20 prosent som framgår ved slutten av rapporteringsperioden (med opplysninger i henhold til IAS 

10 om at en hendelse som det ikke skal tas hensyn til, inntraff etter slutten av rapporteringsperioden). 

B56 Aktuelle estimater av forventede kontantstrømmer er ikke nødvendigvis identiske med det seneste faktiske utfallet. 

Anta for eksempel at dødeligheten i rapporteringsperioden var 20 prosent høyere enn tidligere dødelighet og tidligere 

forventninger om dødelighet. Flere faktorer kunne ha ført til en plutselig endring i utfallet, herunder 

a) varige endringer i dødeligheten, 

b) endringer i kjennetegnene til den forsikrede populasjonen (for eksempel endringer i tegning eller distribusjon eller 

selektive bortfall av forsikringstakere med uvanlig god helse), 

c) tilfeldige svingninger eller 

d) identifiserbare ikke-gjentatte årsaker. 

B57 Et foretak skal undersøke årsakene til endringen i utfallet og utarbeide nye estimater av kontantstrømmer og 

sannsynligheter i lys av det seneste utfallet, tidligere utfall og annen informasjon. Resultatet av eksempelet i B56 vil 

gjerne være at den forventede nåverdien av ytelser ved dødsfall endres, men ikke med så mye som 20 prosent.  

I eksempelet i B56 vil den estimerte sannsynligheten angitt for scenarioer med høy dødelighet øke dersom 

dødeligheten, av årsaker som forventes å fortsette, fortsatt er betydelig høyere enn de tidligere estimatene.  
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B58 Estimater av ikke-markedsvariabler skal omfatte opplysninger om det aktuelle nivået på forsikrede hendelser og 

opplysninger om trender. Dødelighetsratene har for eksempel i lange perioder sunket kontinuerlig i mange land. 

Fastsettelsen av kontantstrømmene for oppfyllelse gjenspeiler sannsynligheten som ville blitt angitt for hvert mulige 

trendscenario, idet det tas hensyn til alle rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige 

utgifter eller anstrengelser. 

B59 Dersom kontantstrømmene som fordeles på en gruppe av forsikringskontrakter, er følsomme for inflasjon, skal 

fastsettelsen av kontantstrømmene for oppfyllelse på samme måte gjenspeile aktuelle estimater av mulige framtidige 

inflasjonssatser. Ettersom inflasjonssatser sannsynligvis vil være korrelert med rentesatser, skal målingen av 

kontantstrømmer for oppfyllelse gjenspeile sannsynlighetene for hvert inflasjonsscenario på en måte som er i samsvar 

med sannsynlighetene som framgår av de markedsrentene som benyttes ved estimeringen av diskonteringsrenten (se 

B51). 

B60 Ved estimeringen av kontantstrømmer skal et foretak ta hensyn til gjeldende forventninger om framtidige hendelser 

som kan påvirke disse kontantstrømmene. Foretaket skal utarbeide kontantstrømscenarioer som gjenspeiler disse 

framtidige hendelsene, samt objektive estimater av sannsynligheten for hvert enkelt scenario. Et foretak skal imidlertid 

ikke ta hensyn til gjeldende forventninger til framtidige lovgivningsendringer som vil endre eller innfri den 

eksisterende plikten eller skape nye plikter i henhold til den eksisterende forsikringskontrakten, før endringen i 

lovgivningen i all vesentlighet er vedtatt. 

Kontantstrømmer innenfor grensene for en kontrakt (nr. 34) 

B61 Estimater av kontantstrømmer i et scenario skal omfatte alle kontantstrømmer innenfor grensene for en eksisterende 

kontrakt og ingen andre kontantstrømmer. Et foretak skal anvende nr. 2 ved fastsettelse av grensene for en eksisterende 

kontrakt. 

B62 Mange forsikringskontrakter har elementer som gjør det mulig for forsikringstakere å iverksette tiltak som endrer 

størrelsen på, tidspunktet for, arten av eller usikkerheten for de beløpene de vil motta. Slike elementer omfatter 

fornyelsesopsjoner, gjenkjøpsopsjoner, konverteringsopsjoner og opsjoner om å slutte å betale premier samtidig som de 

fortsatt mottar ytelser i henhold til kontraktene. Målingen av en gruppe av forsikringskontrakter skal gjenspeile, på 

grunnlag av forventet verdi, foretakets aktuelle estimater av hvordan forsikringstakerne i gruppen vil utøve de 

tilgjengelige opsjonene, og risikojusteringen for ikke-finansiell risiko skal gjenspeile foretakets aktuelle estimater av 

hvordan forsikringstakernes faktiske atferd kan avvike fra forventet atferd. Dette kravet om å fastsette den forventede 

verdien får anvendelse uansett antall kontrakter i en gruppe, og det gjelder for eksempel også selv om gruppen består av 

én enkelt kontrakt. Ved målingen av en gruppe av forsikringskontrakter skal det derfor ikke forutsettes en 100 prosent 

sannsynlighet for at forsikringstakerne vil 

a) gjenkjøpe sine kontrakter, dersom det er en viss sannsynlighet for at noen av forsikringstakerne ikke vil gjøre det, 

eller 

b) videreføre sine kontrakter, dersom det er en viss sannsynlighet for at noen av forsikringstakerne ikke vil gjøre det. 

B63 Dersom en utsteder av en forsikringskontrakt i henhold til kontrakten skal fornye eller på annen måte videreføre 

kontrakten, skal den anvende nr. 34 for å vurdere om premier og tilknyttede kontantstrømmer som følger av den 

fornyede kontrakten, faller innenfor grensene for den opprinnelige kontrakten. 

B64 Nr. 34 viser til et foretaks praktiske mulighet til å fastsette en pris på et framtidig tidspunkt (et fornyelsestidspunkt) som 

fullt ut gjenspeiler risikoene i kontrakten fra det tidspunktet. Et foretak har denne praktiske muligheten i mangel av 

begrensninger som hindrer foretaket i å fastsette samme pris som det ville fastsette for en ny kontrakt med de samme 

egenskapene som den eksisterende kontrakten utstedt på dette tidspunktet, eller dersom det kan endre ytelsene slik at de 

stemmer overens med den prisen foretaket vil kreve. Tilsvarende har et foretak denne praktiske muligheten til å 

fastsette en pris når det kan fastsette en ny pris på en eksisterende kontrakt slik at prisen gjenspeiler samlede endringer i 

risikoene i en portefølje av forsikringskontrakter, selv om prisen som er fastsatt for hver enkelt forsikringstaker, ikke 

gjenspeiler endringen i risikoen for den bestemte forsikringstakeren. Ved vurderingen av om foretaket har praktisk 

mulighet til å fastsette en pris som fullt ut gjenspeiler risikoene i kontrakten eller porteføljen, skal det ta hensyn til alle 

de risikoene det ville ta i betraktning ved tegning av tilsvarende kontrakter på fornyelsestidspunktet for den resterende 

tjenesten. Ved fastsettelse av estimater av framtidige kontantstrømmer ved slutten av en rapporteringsperiode skal et 

foretak revurdere grensene for en forsikringskontrakt slik at de omfatter virkningen av endrede omstendigheter på 

foretakets materielle rettigheter og plikter.  
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B65 Kontantstrømmer innenfor grensene for en forsikringskontrakt er slike som er direkte knyttet til oppfyllelsen av 

kontrakten, herunder kontantstrømmer der foretaket kan utøve skjønn med hensyn til størrelse eller tidspunkt. 

Kontantstrømmer innenfor grensene omfatter 

a) premier (herunder premiejusteringer og delinnbetalinger av premier) fra en forsikringstaker og eventuelle 

ytterligere kontantstrømmer som følger av disse premiene, 

b) utbetalinger til (eller på vegne av) en forsikringstaker, herunder erstatningskrav som allerede er meldt, men som 

ennå ikke er dekket (dvs. rapporterte erstatningskrav), inntrufne skader for hendelser som har inntruffet, men som 

det ikke er meldt krav om erstatning for, og alle framtidige krav om erstatning der foretaket har en vesentlig plikt 

(se nr. 34), 

c) utbetalinger til (eller på vegne av) en forsikringstaker som varierer avhengig av avkastningen på underliggende 

poster, 

d) utbetalinger til (eller på vegne av) en forsikringstaker som er et resultat av derivater, for eksempel opsjoner og 

garantier som er innebygd i kontrakten, i den utstrekning disse opsjonene og garantiene ikke er utskilt fra 

forsikringskontrakten (se nr. 11 bokstav a)), 

e) en fordeling av kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som kan henføres til porteføljen som kontrakten 

tilhører, 

f) utgifter ved behandling av erstatningskrav (dvs. utgifter foretaket pådrar seg i forbindelse med undersøkelse, 

behandling og innfrielse av krav om erstatning i henhold til eksisterende forsikringskontrakter, herunder 

omkostninger til juridisk bistand og skadetakstering samt interne utgifter ved undersøkelsen av erstatningskravene 

og behandlingen av kravene), 

g) utgifter som foretaket pådrar seg i forbindelse med kontraktsregulerte naturalytelser, 

h) utgifter for administrasjon og vedlikehold av poliser, for eksempel utgifter til fakturering av premier og håndtering 

av poliseendringer (for eksempel omregninger og tilbakeførsler). Slike utgifter omfatter også periodiske 

provisjoner som forventes å bli betalt til formidlere dersom en bestemt forsikringstaker fortsetter å betale premier 

innenfor grensene for forsikringskontrakten, 

i) transaksjonsbaserte avgifter (for eksempel avgifter på premier, merverdiavgift og avgifter på varer og tjenester) og 

avgifter som oppstår direkte som følge av eksisterende forsikringskontrakter, eller som kan tilskrives dem på et 

rimelig og ensartet grunnlag (f.eks. avgifter på brannverntjenester og for vurderinger av garantifond), 

j) utbetalinger fra forsikringsgiveren i dennes kapasitet som forvalter, for å oppfylle de skattemessige plikter som 

forsikringstakeren har pådratt seg, samt tilhørende inntekter, 

k) potensielle inngående kontantstrømmer fra inndrivelser (for eksempel berging og inntreden i skadelidtes 

rettigheter) av framtidige erstatningskrav som omfattes av eksisterende forsikringskontrakter og, i den utstrekning 

de ikke kvalifiserer til innregning som separate eiendeler, potensielle inngående kontantstrømmer fra inndrivelser 

av tidligere erstatningskrav, 

ka) foretakets utgifter for å 

i) utøve investeringsvirksomhet, i den utstrekning foretaket utøver denne virksomheten for å forbedre ytelsene 

for forsikringstakere ved forsikringsdekning. Investeringsvirksomhet forbedrer ytelsene ved forsikrings-

dekning dersom foretaket utøver slik virksomhet med forventning om å skape en investeringsavkastning som 

forsikringstakerne vil dra nytte av dersom en forsikret hendelse inntreffer, 

ii) yte investeringsavkastningstjenester til forsikringstakere med forsikringskontrakter uten elementer av direkte 

deltakelse (se B119B), 

iii) yte investeringsrelaterte tjenester til forsikringstakere med forsikringskontrakter med elementer av direkte 

deltakelse, 

l) en fordeling av faste og variable fellesutgifter (for eksempel utgifter knyttet til regnskapsføring, menneskelige 

ressurser, informasjonsteknologi og IT-støtte, avskrivning av bygninger, leie, vedlikehold og forsyningstjenester) 

som er direkte henførbare til oppfyllelse av forsikringskontrakter. Slike fellesutgifter henføres på grupper av 

kontrakter ved hjelp av systematiske og rasjonelle metoder som anvendes konsekvent på alle utgifter som har de 

samme egenskapene. 

m) alle andre utgifter som skal dekkes av forsikringstakeren i henhold til kontraktsvilkårene.  
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B66 Følgende kontantstrømmer skal ikke inkluderes ved estimering av kontantstrømmene som vil oppstå når foretaket 

oppfyller en eksisterende forsikringskontrakt: 

a) Investeringsavkastning. Investeringer innregnes, måles og presenteres separat. 

b) Kontantstrømmer (inn- eller utbetalinger) som oppstår i henhold til gjenforsikringskontrakter som innehas. 

Gjenforsikringskontrakter som innehas, innregnes, måles og presenteres separat. 

c) Kontantstrømmer som kan oppstå av framtidige forsikringskontrakter, dvs. kontantstrømmer utenfor grensene for 

eksisterende kontrakter (se nr. 34 – 35). 

d) Kontantstrømmer knyttet til utgifter som ikke direkte kan henføres til porteføljen av forsikringskontrakter som 

inneholder kontrakten, for eksempel visse utgifter til produktutvikling og opplæring. Slike utgifter skal innregnes i 

resultatet når de påløper. 

e) Kontantstrømmer som oppstår av unormalt høyt bruk av arbeidskraft eller andre ressurser som brukes til å oppfylle 

kontrakten. Slike utgifter skal innregnes i resultatet når de påløper. 

f) Inn- og utbetaling av inntektsskatt som forsikringsgiveren ikke utbetaler eller mottar som forvalter, eller som ikke 

spesifikt skal dekkes av forsikringstakeren i henhold til kontrakten. 

g) Kontantstrømmer mellom ulike deler i det rapporterende foretaket, for eksempel forsikringstakers midler og 

aksjeeiers midler, dersom disse kontantstrømmene ikke endrer beløpet som vil bli utbetalt til forsikringstakerne. 

h) Kontantstrømmer som oppstår fra komponenter som er skilt ut fra forsikringskontrakten og regnskapsført ved hjelp 

av andre relevante standarder (se nr. 10–13). 

B66A Før innregningen av en gruppe av forsikringskontrakter kan det kreves at et foretak innregner en eiendel eller en 

forpliktelse for andre kontantstrømmer knyttet til gruppen av forsikringskontrakter enn kontantstrømmer ved 

anskaffelse av forsikringer, enten fordi kontantstrømmene inntreffer eller som følge av krav i en annen IFRS-standard. 

Kontantstrømmer er knyttet til gruppen av forsikringskontrakter dersom disse kontantstrømmene ville ha blitt inkludert 

i kontantstrømmene for oppfyllelse på tidspunktet for førstegangsinnregning av gruppen dersom de var blitt betalt eller 

mottatt etter dette tidspunktet. For å anvende nr. 38 bokstav c) ii) skal et foretak fraregne en slik eiendel eller 

forpliktelse i den utstrekning eiendelen eller forpliktelsen ikke ville blitt innregnet atskilt fra gruppen av forsikrings-

kontrakter dersom kontantstrømmen eller anvendelsen av IFRS-standarden inntraff på tidspunktet for førstegangsinn-

regning av gruppen av forsikringskontrakter. 

Kontrakter med kontantstrømmer som påvirker eller påvirkes av kontantstrømmer til forsikringstakere med andre 

kontrakter 

B67 Noen forsikringskontrakter påvirker kontantstrømmene til forsikringstakere med andre kontrakter ved å kreve at 

a) forsikringstakeren deler avkastningen på den samme nærmere angitte gruppen av underliggende poster med 

forsikringstakere med andre kontrakter, og 

b) enten 

i) at forsikringstakeren skal godta en reduksjon av sin andel av avkastningen på de underliggende postene på 

grunn av utbetalinger til forsikringstakere med andre kontrakter som inngår i denne gruppen, herunder 

utbetalinger som oppstår i henhold til garantier til forsikringstakere med disse andre kontraktene, eller 

ii) at forsikringstakere med andre kontrakter skal godta en reduksjon av sin andel av avkastningen på de 

underliggende postene på grunn av utbetalinger til forsikringstakeren, herunder utbetalinger som oppstår i 

henhold til garantier til forsikringstakeren. 

B68 Enkelte ganger vil slike kontrakter påvirke kontantstrømmene til forsikringstakerne med kontrakter i andre grupper. 

Kontantstrømmene for oppfyllelse for hver gruppe gjenspeiler i hvilket omfang kontraktene i gruppen medfører at 

foretaket blir påvirket av de forventede kontantstrømmene enten til forsikringstakere i denne gruppen eller til 

forsikringstakere i en annen gruppe. Det betyr at kontantstrømmene for oppfyllelse for en gruppe 

a) omfatter utbetalinger som følger av vilkårene i eksisterende kontrakter, til forsikringstakere med kontrakter i andre 

grupper, uansett om disse utbetalingene forventes å bli foretatt til nåværende eller framtidige forsikringstakere, og 

b) utelukker utbetalinger til forsikringstakere i gruppen som ved anvendelse av bokstav a) er blitt inkludert i 

kontantstrømmene for oppfyllelse for en annen gruppe.  



Nr. 83/380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

B69 I den utstrekning for eksempel utbetalinger til forsikringstakere i én gruppe fra en andel av avkastningen på 

underliggende poster reduseres fra 350 valutaenheter til 250 valutaenheter på grunn av utbetalinger av et garantert 

beløp til forsikringstakere i en annen gruppe, vil kontantstrømmene for oppfyllelse for den første gruppen inkludere 

betalingene på 100 valutaenheter (dvs. at de vil være 350 valutaenheter), og kontantstrømmene for oppfyllelse for den 

andre gruppen vil ikke inkludere 100 valutaenheter fra det garanterte beløpet. 

B70 Det kan benyttes forskjellige praktiske metoder for å fastslå kontantstrømmene for oppfyllelse for grupper av 

kontrakter som påvirker eller påvirkes av kontantstrømmer til forsikringstakere med kontrakter i andre grupper. I noen 

tilfeller kan et foretak bare være i stand til å identifisere endringen i de underliggende postene og den påfølgende 

endringen i kontantstrømmene på et høyere aggregeringsnivå enn gruppene. I slike tilfeller skal foretaket fordele 

virkningen av endringen i de underliggende postene på hver gruppe på et systematisk og rasjonelt grunnlag. 

B71 Etter at alle forsikringskontrakttjenester er levert til kontraktene i en gruppe, kan kontantstrømmene for oppfyllelse 

fortsatt omfatte utbetalinger som forventes å bli gjennomført til nåværende forsikringstakere i andre grupper eller til 

framtidige forsikringstakere. Et foretak trenger ikke å fortsette å fordele slike kontantstrømmer for oppfyllelse til 

bestemte grupper, men kan i stedet innregne og måle en forpliktelse for slike kontantstrømmer for oppfyllelse som 

oppstår fra alle grupper. 

Diskonteringsrenter (nr. 36) 

B72 Et foretak skal benytte følgende diskonteringsrenter ved anvendelse av IFRS 17: 

a) For å måle kontantstrømmer for oppfyllelse – gjeldende diskonteringsrenter ved anvendelse av nr. 36. 

b) For å fastsette renten på den kontraktsregulerte tjenestemarginen ved anvendelse av nr. 44 bokstav b) for 

forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse – diskonteringsrenter fastsatt på tidspunktet for 

førstegangsinnregning av en gruppe av kontrakter ved anvendelse av nr. 36 på nominelle kontantstrømmer som 

ikke varierer på grunnlag av avkastningen på underliggende poster. 

c) For å måle endringene i den kontraktsregulerte tjenestemarginen ved anvendelse av B96 bokstav a)–b) og B96 

bokstav d) for forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse – diskonteringsrenter ved anvendelse av  

nr. 36 fastsatt ved førstegangsinnregning. 

d) For grupper av kontrakter som anvender premiefordelingsmetoden som har en betydelig finansieringskomponent, 

for å justere den balanseførte verdien av forpliktelsen for den resterende dekningsperioden ved anvendelse av  

nr. 56 – diskonteringsrenter ved anvendelse av nr. 36 fastsatt ved førstegangsinnregning. 

e) Dersom et foretak velger å dele opp finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader mellom resultatet og andre 

inntekter og kostnader (se nr. 88) for å fastsette beløpet for de finansielle forsikringsinntektene eller -kostnadene 

som inngår i resultatet: 

i) For grupper av forsikringskontrakter der endringer i forutsetningene som gjelder finansiell risiko, ikke har 

noen vesentlig innvirkning på beløpene som utbetales til forsikringstakerne ved anvendelse av B131 – 

diskonteringsrenter fastsatt på tidspunktet for førstegangsinnregning av en gruppe av kontrakter ved 

anvendelse av nr. 36 på nominelle kontantstrømmer som ikke varierer på grunnlag av avkastningen på 

underliggende poster. 

ii) For grupper av forsikringskontrakter der endringer i forutsetningene som gjelder finansiell risiko, har en 

vesentlig innvirkning på beløpene som utbetales til forsikringstakerne ved anvendelse av B132 bokstav a) i) – 

diskonteringsrenter som fordeler de resterende reviderte forventede finansielle inntektene eller -kostnadene 

over den resterende løpetiden til gruppen av kontrakter til en fast rente. 

iii) For grupper av kontrakter som anvender premiefordelingsmetoden ved anvendelse av nr. 59 bokstav b) og  

B133 – diskonteringsrenter fastsatt på tidspunktet for den inntrufne skaden ved anvendelse av nr. 36 på 

nominelle kontantstrømmer som ikke varierer på grunnlag av avkastningen på underliggende poster. 

B73 For å fastsette diskonteringsrentene på tidspunktet for førstegangsinnregning av en gruppe av kontrakter beskrevet i 

B72 bokstav b)–e) kan et foretak benytte vektede gjennomsnittlige diskonteringsrenter over den perioden da 

kontraktene i gruppen er utstedt, som ved anvendelse av nr. 22 ikke kan overstige ett år.  
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B74 Estimater av diskonteringsrenter skal stemme overens med andre estimater som benyttes til å måle forsikrings-

kontrakter, for å unngå dobbeltregning eller utelatelser, for eksempel: 

a) Kontantstrømmer som ikke varierer med avkastningen på underliggende poster, skal diskonteres med renter som 

ikke gjenspeiler noen slik variabilitet. 

b) Kontantstrømmer som varierer med avkastningen på finansielle underliggende poster, skal 

i) diskonteres med renter som gjenspeiler denne variabiliteten, eller 

ii) justeres for virkningen av denne variabiliteten og diskonteres med en rente som gjenspeiler justeringen som er 

foretatt. 

c) Nominelle kontantstrømmer (dvs. slike som omfatter virkningen av inflasjon) skal diskonteres med renter som 

omfatter virkningen av inflasjon. 

d) Virkelige kontantstrømmer (dvs. slike som ikke omfatter virkningen av inflasjon) skal diskonteres med renter som 

ikke omfatter virkningen av inflasjon. 

B75 B74 bokstav b) krever at kontantstrømmer som varierer med avkastningen på underliggende poster, diskonteres med 

renter som gjenspeiler denne variabiliteten, eller justeres for virkningen av denne variabiliteten og diskonteres med en 

rente som gjenspeiler justeringen som er foretatt. Variabiliteten er en relevant faktor uansett om den oppstår som følge 

av kontraktsvilkår eller fordi foretaket utøver skjønn, og uansett om foretaket innehar de underliggende postene eller 

ikke. 

B76 Kontantstrømmer som varierer med avkastningen på underliggende poster med variabel avkastning, men som er 

underlagt en garanti med en minsteavkastning, varierer ikke utelukkende på grunnlag av avkastningen på de 

underliggende postene, selv når det garanterte beløpet er lavere enn den forventede avkastningen på de underliggende 

postene. Et foretak skal derfor justere den renten som gjenspeiler variabiliteten til avkastningen på de underliggende 

postene, for virkningen av garantien, selv når det garanterte beløpet er lavere enn den forventede avkastningen på de 

underliggende postene. 

B77 IFRS 17 krever ikke at et foretak deler inn estimerte kontantstrømmer i slike som varierer med avkastningen på 

underliggende poster, og slike som ikke gjør det. Dersom et foretak ikke deler inn de estimerte kontantstrømmene på 

denne måten, skal det anvende diskonteringsrenter som er hensiktsmessige for de estimerte kontantstrømmene som 

helhet, for eksempel ved å bruke stokastiske modellberegninger eller risikonøytrale målemetoder. 

B78 Diskonteringsrentene skal bare omfatte relevante faktorer, dvs. faktorer som oppstår som følge av tidsverdien av 

penger, kontantstrømmenes egenskaper og forsikringskontraktenes likviditetsegenskaper. Slike diskonteringsrenter kan 

muligens ikke observeres direkte i markedet. Når observerbare markedsrenter for et instrument med de samme 

egenskapene ikke er tilgjengelige, eller når observerbare markedsrenter for tilsvarende instrumenter er tilgjengelige, 

men de identifiserer ikke særskilt faktorene som skiller instrumentet fra forsikringskontraktene, skal et foretak derfor 

estimere de relevante rentene. IFRS 17 krever ikke en bestemt estimeringsmetode for fastsettelse av diskonterings-

renter. Ved anvendelse av en estimeringsmetode skal et foretak 

a) maksimere bruken av observerbare inndata (se B44) og gjenspeile alle rimelige og dokumenterbare opplysninger 

om ikke-markedsvariabler som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser, både eksternt og internt 

(se B49). Særlig skal diskonteringsrentene som benyttes, ikke være i strid med tilgjengelige og relevante 

markedsdata, og eventuelle ikke-markedsvariabler som benyttes, skal ikke være i strid med observerbare 

markedsvariabler, 

b) gjenspeile gjeldende markedsforhold fra en markedsdeltakers perspektiv, 

c) utøve skjønn ved vurderingen av graden av likhet mellom egenskapene til de forsikringskontraktene som måles, og 

egenskapene til det instrumentet som det finnes observerbare markedspriser for, og justere disse prisene for å 

gjenspeile forskjellene mellom dem.  
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B79 For kontantstrømmer for forsikringskontrakter som ikke varierer med avkastningen på underliggende poster, 

gjenspeiler diskonteringsrenten avkastningskurven i den relevante valutaen for instrumenter som eksponerer 

innehaveren for ingen eller ubetydelig kredittrisiko, justert for å gjenspeile likviditetsegenskapene til gruppen av 

forsikringskontrakter. Justeringen skal gjenspeile forskjellen mellom likviditetsegenskapene til gruppen av 

forsikringskontrakter og likviditetsegenskapene til eiendelene som benyttes til å fastsette avkastningskurven. 

Avkastningskurver gjenspeiler eiendeler som omsettes på aktive markeder, og som innehaveren vanligvis kan selge når 

som helst uten å pådra seg betydelige utgifter. I henhold til visse forsikringskontrakter kan imidlertid ikke foretaket 

tvinges til å foreta utbetalinger tidligere enn de forsikrede hendelsene inntreffer, eller før tidspunkter angitt i 

kontraktene. 

B80 For kontantstrømmer for forsikringskontrakter som ikke varierer med avkastningen på underliggende poster, kan et 

foretak derfor fastsette diskonteringsrenter ved å justere en likvid risikofri avkastningskurve for å gjenspeile 

forskjellene mellom likviditetsegenskapene til de finansielle instrumentene som ligger til grunn for de rentesatsene som 

er observert på markedet, og likviditetsegenskapene til forsikringskontraktene (en nedenfra og opp-metode («bottom-

up»)). 

B81 Alternativt kan et foretak fastsette egnede diskonteringsrenter for forsikringskontrakter basert på en avkastningskurve 

som gjenspeiler gjeldende markedsmessig avkastning implisitt i en måling av virkelig verdi av en referanseportefølje 

av eiendeler (en ovenfra og ned-metode («top-down)). Et foretak skal justere denne avkastningskurven for å eliminere 

eventuelle faktorer som ikke er relevante for forsikringskontraktene, men er ikke forpliktet til å justere avkastnings-

kurven for forskjeller i likviditetsegenskapene til forsikringskontraktene og referanseporteføljen. 

B82 Ved estimering av avkastningskurven beskrevet i B81 

a) skal et foretak, dersom det finnes observerbare markedspriser på aktive markeder for eiendeler i referanse-

porteføljen, benytte disse prisene (i overensstemmelse med nr. 69 i IFRS 13), 

b) skal et foretak, dersom et marked ikke er aktivt, justere observerbare markedspriser for tilsvarende eiendeler for å 

gjøre dem sammenlignbare med markedsprisene for de eiendelene som måles (i overensstemmelse med nr. 83 i 

IFRS 13), 

c) skal et foretak, dersom det ikke finnes noe marked for eiendeler i referanseporteføljen, anvende en estimerings-

metode. For slike eiendeler (i overensstemmelse med nr. 89 i IFRS 13) skal et foretak 

i) utarbeide ikke-observerbare inndata ved hjelp av den beste informasjonen som er tilgjengelig under om-

stendighetene. Slike inndata kan omfatte foretakets egne data, og innenfor rammen av IFRS 17 kan foretaket 

legge mer vekt på langsiktige estimater enn på kortsiktige svingninger, og 

ii) justere disse dataene slik at de gjenspeiler alle opplysninger om markedsdeltakernes forutsetninger som med 

rimelighet kan sies å være tilgjengelige. 

B83 Ved justeringen av avkastningskurven skal et foretak justere de markedsrentene som er observert i nylige transaksjoner 

med instrumenter med lignende egenskaper, for bevegelser i markedsfaktorer siden transaksjonstidspunktet, og det skal 

justere observerte markedsrenter for å gjenspeile graden av ulikhet mellom instrumentet som måles, og instrumentet 

som transaksjonsprisene er observerbare for. For kontantstrømmer for forsikringskontrakter som ikke varierer med 

avkastningen på eiendelene i referanseporteføljen, skal slike justeringer 

a) omfatte justering for differanser mellom størrelsen på, tidspunktet for og usikkerhet for kontantstrømmene for 

eiendelene i porteføljen og størrelsen på, tidspunktet for og usikkerhet for kontantstrømmene for forsikrings-

kontraktene, og 

b) utelukke markedsrisikopremier for kredittrisiko, som er relevante bare for eiendelene i referanseporteføljen. 

B84 For kontantstrømmer for forsikringskontrakter som ikke varierer med avkastningen på eiendelene i referanse-

porteføljen, bør det i prinsippet finnes en enkelt illikvid risikofri avkastningskurve som fjerner enhver usikkerhet med 

hensyn størrelsen på og tidspunktet for kontantstrømmene. I praksis kan imidlertid ovenfra og ned-metoden og 

nedenfra og opp-metoden resultere i forskjellige avkastningskurver, selv i samme valuta. Dette skyldes de iboende 

begrensningene i estimeringen av justeringene som foretas for hver enkelt metode, og den mulige mangelen på en 

justering for forskjellige likviditetsegenskaper i ovenfra og ned-metoden. Et foretak er ikke forpliktet til å avstemme 

diskonteringsrenten som er fastsatt i henhold til foretakets valgte metode, med den diskonteringsrenten som ville blitt 

fastsatt i henhold til den andre metoden.  
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B85 IFRS 17 angir ingen begrensninger på referanseporteføljen av eiendeler som brukes ved anvendelse av B81. Det kreves 

imidlertid færre justeringer for å eliminere faktorer som ikke er relevante for forsikringskontraktene, når referanse-

porteføljen av eiendeler har lignende egenskaper. Dersom kontantstrømmene for forsikringskontraktene for eksempel 

ikke varierer med avkastningen på underliggende poster, vil det kreves færre justeringer dersom et foretak benyttet 

gjeldsinstrumenter som utgangspunkt i stedet for egenkapitalinstrumenter. For gjeldsinstrumenter vil formålet være å 

eliminere virkningen av kredittrisikoen og andre faktorer som ikke er relevante for forsikringskontraktene, fra den 

samlede obligasjonsavkastningen. En måte å estimere virkningen av kredittrisiko på, er å bruke markedsprisen på et 

kredittderivat som referansepunkt. 

Risikojustering for ikke-finansiell risiko (nr. 37) 

B86 Risikojusteringen for ikke-finansiell risiko gjelder annen risiko som oppstår fra forsikringskontrakter, enn finansiell 

risiko. Finansiell risiko inngår i estimatene av framtidige kontantstrømmer eller diskonteringsrenten som benyttes til å 

justere kontantstrømmene. De risikoene som dekkes av risikojusteringen for ikke-finansiell risiko, er forsikringsrisiko 

og annen ikke-finansiell risiko som for eksempel bortfallsrisiko og kostnadsrisiko (se B14). 

B87 Risikojusteringen for ikke-finansiell risiko for forsikringskontrakter måler den kompensasjonen som foretaket ville 

kreve for å være nøytralt i valget mellom å 

a) oppfylle en forpliktelse som har en rekke mulige utfall som oppstår som følge av ikke-finansiell risiko, og 

b) oppfylle en forpliktelse som vil generere faste kontantstrømmer med samme forventede nåverdi som forsikrings-

kontraktene. 

Risikojusteringen for ikke-finansiell risiko vil for eksempel måle den kompensasjonen som foretaket ville kreve for å 

være nøytralt i valget mellom å oppfylle en forpliktelse som på grunn av ikke-finansiell risiko har en sannsynlighet på 

50 prosent for å være på 90 valutaenheter og en sannsynlighet på 50 prosent for å være på 110 valutaenheter, og å 

oppfylle en forpliktelse som er fastsatt til 100 valutaenheter . Risikojusteringen for ikke-finansiell risiko gir dermed 

brukere av finansregnskap informasjon om hvilket beløp foretaket krever for den usikkerhet som oppstår som følge av 

ikke-finansiell risiko når det gjelder størrelsen på og tidspunkter for kontantstrømmer. 

B88 Ettersom risikojusteringen for ikke-finansiell risiko gjenspeiler den kompensasjonen som foretaket ville kreve for å 

påta seg den ikke-finansielle risikoen som oppstår som følge av usikkerheten med hensyn til størrelsen på og 

tidspunktet for kontantstrømmene, gjenspeiler risikojusteringen for ikke-finansiell risiko også 

a) størrelsen på den diversifiseringsfordelen som foretaket inkluderer ved fastsettelsen av kompensasjonen som det 

krever for å påta seg denne risikoen, og 

b) både gunstige og ugunstige utfall, på en måte som gjenspeiler foretakets grad av risikoaversjon. 

B89 Formålet med risikojusteringen for ikke-finansiell risiko er å måle virkningen av usikkerhet på kontantstrømmene som 

stammer fra forsikringskontrakter, unntatt usikkerhet som følge av finansiell risiko. Risikojusteringen for ikke-

finansiell risiko skal derfor gjenspeile alle ikke-finansielle risikoer knyttet til forsikringskontraktene. Den skal ikke 

gjenspeile risiko som ikke stammer fra forsikringskontraktene, for eksempel generell operasjonell risiko. 

B90 Risikojusteringen for ikke-finansiell risiko skal inkluderes i målingen på en eksplisitt måte. Risikojusteringen for ikke-

finansiell risiko er begrepsmessig atskilt fra estimatene av framtidige kontantstrømmer og diskonteringsrentene som 

justerer disse kontantstrømmene. Foretaket skal ikke dobbeltregne risikojusteringen for ikke-finansiell risiko ved for 

eksempel også å inkludere risikojusteringen for ikke-finansiell risiko implisitt ved fastsettelsen av estimatene av 

framtidige kontantstrømmer eller diskonteringsrenter. Diskonteringsrentene som angis for å overholde nr. 120, skal 

ikke omfatte noen implisitte justeringer for ikke-finansiell risiko. 

B91 IFRS 17 angir ikke hvilke estimeringsmetoder som skal benyttes til å fastsette risikojusteringen for ikke-finansiell 

risiko. For å gjenspeile den kompensasjonen som foretaket ville kreve for å påta seg den ikke-finansielle risikoen, skal 

imidlertid risikojusteringen for ikke-finansiell risiko ha følgende egenskaper: 

a) Risikoer med lav hyppighet og høy alvorlighetsgrad vil føre til høyere risikojusteringer for ikke-finansiell risiko 

enn risikoer med høy hyppighet og lav alvorlighetsgrad. 

b) For sammenlignbare risiko vil kontrakter med lengre løpetid føre til høyere risikojusteringer for ikke-finansiell 

risiko enn kontrakter med kortere løpetid.  
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c) Risikoer med bredere sannsynlighetsfordeling vil føre til høyere risikojusteringer for ikke-finansiell risiko enn 

risikoer med smalere fordeling. 

d) Jo mindre kjennskap det er til det aktuelle estimatet og dets trend, desto høyere blir risikojusteringen for  

ikke-finansiell risiko. 

e) I den grad nye erfaringer reduserer usikkerheten omkring størrelsen på og tidspunktene for kontantstrømmene vil 

risikojusteringene for ikke-finansiell risiko minske, og omvendt. 

B92 Et foretak skal foreta en vurdering ved fastsettelsen av en egnet estimeringsmetode for risikojusteringen for  

ikke-finansiell risiko. Når et foretak foretar en slik vurdering, skal det også vurdere om metoden gir konsise og 

informative opplysninger som gjør at brukere av finansregnskapet kan sammenligne foretakets resultater mot andre 

foretaks resultater. Nr. 119 krever at et foretak som benytter en annen metode enn konfidensnivåmetoden til å fastsette 

risikojusteringen for ikke-finansiell risiko, opplyser om metoden som er brukt, og hvilket konfidensnivå som svarer til 

resultatene av denne metoden. 

Førstegangsinnregning av overføringer av forsikringskontrakter og virksomhetssammenslutninger (nr. 39) 

B93 Når et foretak anskaffer utstedte forsikringskontrakter eller gjenforsikringskontrakter som innehas, i en overføring av 

forsikringskontrakter som ikke medfører en etablering av en virksomhet eller inngår i en virksomhetssammenslutning 

som omfattes av IFRS 3, skal foretaket anvende nr. 14–24 for å identifisere de gruppene av kontrakter som er anskaffet, 

som om det hadde inngått kontraktene på transaksjonstidspunktet. 

B94 Et foretak skal anvende det vederlaget som er mottatt eller betalt for kontraktene, som en tilnærmingsverdi for de 

mottatte premiene. Vederlaget som er mottatt eller betalt for kontraktene, omfatter ikke vederlaget som er mottatt eller 

betalt for eventuelle andre eiendeler og forpliktelser som er anskaffet i samme transaksjon. I en virksomhetssammen-

slutning som omfattes av IFRS 3, er vederlaget som mottas eller betales, lik den virkelige verdien av kontraktene på 

dette tidspunktet. Ved fastsettelsen av denne virkelige verdien skal et foretak ikke anvende nr. 47 i IFRS 13 (om 

anfordringselementer). 

B95 Med mindre premiefordelingsmetoden for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden i nr. 55–59 og 69–70A 

kommer til anvendelse, beregnes ved førstegangsinnregning den kontraktsregulerte tjenestemarginen ved anvendelse av 

nr. 38 for anskaffede utstedte forsikringskontrakter og nr. 65 for anskaffede gjenforsikringskontrakter som innehas, ved 

hjelp av det vederlaget som er mottatt eller betalt for kontraktene som en tilnærmingsverdi for premiene som er mottatt 

eller betalt på tidspunktet for førstegangsinnregning. 

B95A Dersom anskaffede utstedte forsikringskontrakter er tapsbringende ved anvendelse av nr. 47, skal foretaket innregne det 

overskytende beløpet av kontantstrømmene for oppfyllelse sammenlignet med det vederlaget som er betalt eller 

mottatt, som goodwill eller gevinst fra et kjøp på gunstige vilkår for kontrakter som er anskaffet ved en virksomhets-

sammenslutning som omfattes av IFRS 3, eller som et tap i resultatet for kontrakter som er anskaffet ved en overføring. 

Foretaket skal fastsette en tapskomponent for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden for dette overskytende 

beløpet og anvende nr. 49–52 til å fordele etterfølgende endringer i kontantstrømmene for oppfyllelse på denne 

tapskomponenten. 

B95B For en gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, der nr. 66A–66B får anvendelse, skal et foretak fastsette 

eiendelens tapsgjenvinningskomponent for den resterende dekningsperioden på transaksjonstidspunktet ved å 

multiplisere 

a) tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden for de underliggende forsikrings-

kontraktene på transaksjonstidspunktet og 

b) den prosentdelen av erstatningskrav fra de underliggende forsikringskontraktene som foretaket på transaksjons-

tidspunktet forventer å gjenvinne fra gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

B95C Foretaket skal innregne tapsgjenvinningskomponenten fastsatt ved anvendelse av B95B som goodwill eller gevinst fra 

et kjøp på gunstige vilkår for gjenforsikringskontrakter som innehas, som er anskaffet ved en virksomhets-

sammenslutning som omfattes av IFRS 3, eller som inntekt i resultatet for kontrakter som er anskaffet ved en 

overføring.  
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B95D Ved anvendelse av nr. 14–22 kan et foretak på transaksjonstidspunktet i en tapsbringende gruppe av forsikrings-

kontrakter inkludere både tapsbringende forsikringskontrakter som omfattes av en gruppe av gjenforsikringskontrakter 

som innehas, og tapsbringende kontrakter som ikke omfattes av gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. For 

å anvende B95B i slike tilfeller skal et foretak benytte et systematisk og rasjonelt fordelingsgrunnlag for å fastsette den 

andelen av tapskomponenten for gruppen av forsikringskontrakter som er knyttet til forsikringskontrakter som er 

omfattet av gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

Eiendeler for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer 

B95E Når et foretak anskaffer utstedte forsikringskontrakter i en overføring av forsikringskontrakter som ikke medfører en 

etablering av en virksomhet eller inngår i en virksomhetssammenslutning som omfattes av IFRS 3, skal foretaket 

innregne en eiendel for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet for 

retten til 

a) framtidige forsikringskontrakter som er fornyelser av forsikringskontrakter innregnet på transaksjonstidspunktet, og 

b) andre framtidige forsikringskontrakter enn dem som er nevnt i bokstav a), etter transaksjonstidspunktet uten igjen å 

betale kontantstrømmene ved anskaffelse av forsikringer som det overtatte foretaket allerede har betalt, og som er 

direkte henførbare til den tilknyttede porteføljen av forsikringskontrakter. 

B95F På transaksjonstidspunktet skal beløpet for eventuelle eiendeler for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer 

ikke inngå i målingen av den overtatte gruppen av forsikringskontrakter ved anvendelse av B93–B95A. 

Endringer i den balanseførte verdien av den kontraktsregulerte tjenestemarginen for forsikringskontrakter 

uten elementer av direkte deltakelse (nr. 44) 

B96 For forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse krever nr. 44 bokstav c) en justering av den kontrakts-

regulerte tjenestemarginen for en gruppe av forsikringskontrakter for endringer i kontantstrømmer for oppfyllelse som 

gjelder framtidige tjenester. Disse endringene omfatter 

a) erfaringsbaserte justeringer som følge av premier mottatt i perioden som gjelder framtidige tjenester, samt 

tilknyttede kontantstrømmer som for eksempel kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer og premiebaserte 

avgifter, målt til diskonteringsrentene angitt i B72 bokstav c), 

b) endringer i estimater av nåverdien av framtidige kontantstrømmer som inngår i forpliktelsen for den resterende 

dekningsperioden, unntatt dem som er beskrevet i B97 bokstav a), målt til diskonteringsrentene angitt i B72 

bokstav c), 

c) differanser mellom investeringskomponenter som forventes å skulle betales i perioden, og faktiske investe-

ringskomponenter som skal betales i perioden. Disse differansene fastsettes ved å sammenligne i) den faktiske 

investeringskomponenten som skal betales i perioden, med ii) betalingen i perioden som var forventet ved 

periodens begynnelse, pluss eventuelle finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader knyttet til den forventede 

betalingen før den skal betales, 

ca) differanser mellom eventuelle lån til en forsikringstaker som forventes å skulle tilbakebetales i perioden, og det 

faktiske lånet til en forsikringstaker som skal tilbakebetales i perioden. Disse differansene fastsettes ved å 

sammenligne i) det faktiske lånet til en forsikringstaker som skal tilbakebetales i perioden, med ii) 

tilbakebetalingen i perioden som var forventet ved periodens begynnelse, pluss eventuelle finansielle 

forsikringsinntekter eller -kostnader knyttet til den forventede tilbakebetalingen før den skal tilbakebetales, 

d) endringer i risikojusteringen for ikke-finansiell risiko som gjelder framtidige tjenester. Et foretak er ikke forpliktet 

til å dele opp endringen i risikojusteringen for ikke-finansiell risiko mellom i) en endring knyttet til ikke-finansiell 

risiko og ii) virkningen av tidsverdien av penger og endringer i tidsverdien av penger. Dersom et foretak foretar en 

slik oppdeling, skal det justere den kontraktsregulerte tjenestemarginen for endringen knyttet til ikke-finansiell 

risiko, målt til diskonteringsrentene angitt i B72 bokstav c). 

B97 Et foretak skal ikke justere den kontraktsregulerte tjenestemarginen for en gruppe av forsikringskontrakter uten 

elementer av direkte deltakelse for følgende endringer i kontantstrømmene for oppfyllelse, ettersom de ikke gjelder 

framtidige tjenester: 

a) Virkningen av tidsverdien av penger og endringer i tidsverdien av penger. Disse virkningene omfatter 

i) den eventuelle virkningen på estimerte framtidige kontantstrømmer,  
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ii) virkningen, dersom den er oppdelt, på risikojusteringen for ikke-finansiell risiko, og 

iii) virkningen av en endring i diskonteringsrenten. 

b) Endringer i estimater av kontantstrømmer for oppfyllelse i forpliktelsen for inntrufne skader. 

c) Erfaringsbaserte justeringer, bortsett fra dem som er beskrevet i B96 bokstav a). 

B98 Vilkårene i enkelte forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse gir et foretak mulighet til å utøve skjønn 

med hensyn til kontantstrømmene som skal betales til forsikringstakerne. En endring i de skjønnsmessig fastsatte 

kontantstrømmene anses for å være knyttet til framtidige tjenester og justerer dermed den kontraktsregulerte 

tjenestemarginen. For å fastsette hvordan en endring i skjønnsmessig fastsatte kontantstrømmer skal identifiseres, skal 

et foretak ved inngåelsen av kontrakten angi på hvilket grunnlag det forventer å fastsette sin forpliktelse i henhold til 

kontrakten, for eksempel basert på en fast rente eller på avkastninger som varierer på grunnlag av nærmere angitte 

avkastninger på eiendelen. 

B99 Et foretak skal benytte denne angivelsen til å skille mellom virkningen av endringer i forutsetninger som gjelder 

finansiell risiko for denne forpliktelsen (som ikke innebærer justering av den kontraktsregulerte tjenestemarginen), og 

virkningen av skjønnsmessig fastsatte endringer av denne forpliktelsen (som innebærer justering av den 

kontraktsregulerte tjenestemarginen). 

B100 Dersom et foretak ved inngåelsen av kontrakten ikke kan angi hva det anser som sin forpliktelse i henhold til 

kontrakten, og hva det anser for å være skjønnsmessig, skal det anse sin forpliktelse som den implisitte avkastningen i 

estimatet av kontantstrømmene for oppfyllelse ved inngåelsen av kontrakten, oppdatert for å gjenspeile gjeldende 

forutsetninger knyttet til finansiell risiko. 

Endringer i den balanseførte verdien av den kontraktsregulerte tjenestemarginen for forsikringskontrakter med 

elementer av direkte deltakelse (nr. 45) 

B101 Forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse er forsikringskontrakter som i det vesentlige er investerings-

relaterte tjenestekontrakter der et foretak lover en investeringsavkastning basert på underliggende poster. De defineres 

derfor som forsikringskontrakter der 

a) kontraktsvilkårene angir at forsikringstakeren deltar i en andel av en klart identifisert gruppe av underliggende 

poster (se B105–B106), 

b) foretaket forventer å betale forsikringstakeren et beløp som tilsvarer en betydelig andel av avkastningen på den 

virkelige verdien av de underliggende postene (se B107), og 

c) foretaket forventer at en betydelig andel av en endring i beløpene som skal betales til forsikringstakeren, vil variere 

med endringen i den virkelige verdien av de underliggende postene (se B107). 

B102 Et foretak skal vurdere om vilkårene i B101 er oppfylt på bakgrunn av forventningene ved inngåelsen av kontrakten, og 

det skal deretter ikke revurdere betingelsene senere, med mindre kontrakten endres ved anvendelse av nr. 72. 

B103 I den utstrekning forsikringskontrakter i en gruppe påvirker kontantstrømmene til forsikringstakere med kontrakter i 

andre grupper (se B67–B71) skal et foretak vurdere om vilkårene i B101 er oppfylt, ved å ta i betraktning de 

kontantstrømmene som foretaket forventer å betale til forsikringstakerne, og som er fastsatt ved anvendelse av B68–

B70. 

B104 Vilkårene i B101 sikrer at forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse er kontrakter der foretakets plikt 

overfor forsikringstakeren er netto av 

a) plikten til å betale forsikringstakeren et beløp som tilsvarer den virkelige verdien av de underliggende postene, og 

b) et variabelt honorar (se B110–B118) som foretaket vil trekke fra bokstav a) i bytte mot framtidige tjenester som 

ytes i henhold til forsikringskontrakten, og som omfatter 

i) beløpet for foretakets andel av den virkelige verdien av de underliggende postene minus 

ii) kontantstrømmer for oppfyllelse som ikke varierer på grunnlag av avkastningen på underliggende poster. 

B105 En andel omhandlet i B101 bokstav a) utelukker ikke at foretaket kan ha mulighet til å variere de beløpene som skal 

betales til forsikringstakeren. Forbindelsen til de underliggende postene må imidlertid kunne håndheves (se nr. 2).  
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B106 Gruppen av underliggende poster omhandlet i B101 bokstav a) kan omfatte alle slags poster, for eksempel en 

referanseportefølje av eiendeler, foretakets nettoeiendeler eller en nærmere angitt undergruppe av foretakets 

nettoeiendeler, så lenge de klart identifiseres av kontrakten. Et foretak trenger ikke å inneha den identifiserte gruppen 

av underliggende poster. Det er imidlertid ikke snakk om en klart identifisert gruppe av underliggende når 

a) et foretak kan endre de underliggende postene som fastsetter beløpet for foretakets plikt, med tilbakevirkende kraft, 

eller 

b) det ikke er identifisert noen underliggende poster, selv om forsikringstakeren kan få en avkastning som generelt 

gjenspeiler foretakets samlede resultater og forventninger eller resultatene og forventningene til en delgruppe av 

eiendeler som foretaket innehar. Et eksempel på en slik avkastning er en krediteringsrentesats eller en 

utbyttebetaling fastsatt ved utgangen av perioden den er forbundet med. I dette tilfellet gjenspeiler plikten overfor 

forsikringstakeren den krediteringsrentesatsen eller de utbyttebeløpene som foretaket har fastsatt, og ikke 

identifiserte underliggende poster. 

B107 B101 bokstav b) krever at foretaket forventer at en betydelig andel av avkastningen på den virkelige verdien av de 

underliggende postene vil bli betalt til forsikringstakeren, og B101 bokstav c) krever at foretaket forventer at en 

betydelig andel av en endring i beløpene som skal betales til forsikringstakeren, vil variere med endringen i den 

virkelige verdien av de underliggende postene. Et foretak skal 

a) tolke begrepet «betydelig» i begge numre i sammenheng med at formålet med forsikringskontrakter med elementer 

av direkte deltakelse er kontrakter der foretaket yter investeringsrelaterte tjenester og kompenseres for tjenestene 

med et gebyr som fastsettes med henvisning til de underliggende postene, og 

b) vurdere variabiliteten i beløpene i B101 bokstav b) og B101 bokstav c) 

i) over forsikringskontraktens løpetid og 

ii) på grunnlag av en sannsynlighetsvektet gjennomsnittlig nåverdi, ikke på grunnlag av et beste eller verst 

tenkelig utfall (se B37–B38). 

B108 Dersom foretaket for eksempel forventer å betale en betydelig andel av avkastningen på den virkelige verdien av de 

underliggende postene, med forbehold for en garantert minsteavkastning, vil det være scenarioer der 

a) kontantstrømmene som foretaket forventer å betale til forsikringstakeren, varierer med endringene i den virkelige 

verdien av de underliggende postene fordi den garanterte avkastningen og andre kontantstrømmer som ikke varierer 

på grunnlag av avkastningen på underliggende poster, ikke overstiger avkastningen på den virkelige verdien av de 

underliggende postene, og 

b) kontantstrømmene som foretaket forventer å betale til forsikringstakeren, ikke varierer med endringene i den 

virkelige verdien av de underliggende postene fordi den garanterte avkastningen og andre kontantstrømmer som 

ikke varierer på grunnlag av avkastningen på underliggende poster, overstiger avkastningen på den virkelige 

verdien av de underliggende postene. 

Foretakets vurdering av variabiliteten i B101 bokstav c) i dette eksempelet vil gjenspeile en sannsynlighetsvektet 

gjennomsnittlig nåverdi for alle disse scenarioene. 

B109 Utstede gjenforsikringskontrakter og gjenforsikringskontrakter som innehas, kan ikke være forsikringskontrakter med 

elementer av direkte deltakelse i henhold til IFRS 17. 

B110 For forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse justeres den kontraktsregulerte tjenestemarginen for å 

gjenspeile gebyrets variable karakter. Endringer i beløpene fastsatt i B104 behandles derfor som fastsatt i B111–B114. 

B111 Endringer i plikten til å betale forsikringstakeren et beløp som tilsvarer den virkelige verdien av de underliggende 

postene (B104 bokstav a)), gjelder ikke framtidige tjenester og innebærer ikke justering av marginen for den 

kontraktsregulerte tjenestemarginen. 

B112 Endringer i beløpet for foretakets andel av den virkelige verdien av de underliggende postene (B104 bokstav b) i)) 

gjelder framtidige tjenester og innebærer justering av den kontraktsregulerte tjenestemarginen ved anvendelse av nr. 45  

bokstav b).  



Nr. 83/388 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

B113 Endringer i kontantstrømmer for oppfyllelse som ikke varierer på grunnlag av avkastningen på underliggende poster 

(B104 bokstav b) ii)), omfatter 

a) andre endringer i kontantstrømmene for oppfyllelse enn dem som er angitt i bokstav b). Et foretak skal anvende  

B96–B97 i overensstemmelse med forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse for å fastsette i 

hvilken utstrekning de gjelder framtidige tjenester, og justere den kontraktsregulerte tjenestemarginen ved 

anvendelse av nr. 45 bokstav c). Alle justeringer måles ved hjelp av gjeldende diskonteringsrenter, 

b) endringen i virkningen av tidsverdien av penger og finansielle risikoer som ikke oppstår som følge av 

underliggende poster, for eksempel virkningen av finansielle garantier. Disse endringene gjelder framtidige 

tjenester og innebærer justering av marginen for kontraktsregulerte tjenester ved anvendelse av nr. 45 c), bortsett 

fra i den utstrekning B115 kommer til anvendelse. 

B114 Et foretak er ikke forpliktet til å identifisere separat de justeringene av den kontraktsregulerte tjenestemarginen som 

kreves av B112 og B113. I stedet kan et kombinert beløp fastsettes for noen av eller alle justeringene. 

Risikoreduksjon 

B115 I den utstrekning et foretak oppfyller vilkårene i B116, kan det velge ikke å innregne en endring i den kontrakts-

regulerte tjenestemarginen tjenester for å gjenspeile noen av eller alle endringene i virkningen av tidsverdien av penger 

og finansiell risiko på 

a) beløpet for foretakets andel av de underliggende postene (se B112) dersom foretaket reduserer virkningen av den 

finansielle risikoen på dette beløpet ved hjelp av derivater eller gjenforsikringskontrakter som innehas, og 

b) kontantstrømmene for oppfyllelse som er angitt i B113 bokstav b), dersom foretaket reduserer virkningen av den 

finansielle risikoen på disse kontantstrømmene for oppfyllelse ved hjelp av derivater, ikke-derivative finansielle 

instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet eller gjenforsikringskontrakter som innehas. 

B116 Ved anvendelse av B115 skal et foretak ha et tidligere dokumentert risikostyringsmål og en tidligere dokumentert 

strategi for å redusere finansiell risiko som beskrevet i B115. Ved anvendelse av dette målet og denne strategien 

a) skjer det en økonomisk motregning mellom forsikringskontraktene og derivatet, det ikke-derivative finansielle 

instrumentet målt til virkelig verdi over resultatet eller gjenforsikringskontrakten som innehas (dvs. verdien på 

forsikringskontraktene og disse risikoreduserende postene beveger seg generelt i hver sin retning ettersom de 

reagerer likt på endringene i risikoen som reduseres). Et foretak skal ikke ta hensyn til regnskapsmessige 

målingsforskjeller i vurderingen av den økonomiske motregningen, 

b) dominerer ikke kredittrisikoen den økonomiske motregningen. 

B117 Foretaket skal fastsette kontantstrømmene for oppfyllelsen i en gruppe der B115 anvendes på en konsekvent måte i 

hver rapporteringsperiode. 

B117A Dersom foretaket reduserer virkningen av finansiell risiko ved hjelp av derivater eller ikke-derivative finansielle 

instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet, skal det i resultatet inkludere periodens finansielle forsik-

ringsinntekter eller -kostnader som følger av anvendelsen av B115. Dersom foretaket reduserer virkningen av finansiell 

risiko ved hjelp av gjenforsikringskontrakter som innehas, skal det anvende de samme regnskapsprinsippene på 

presentasjonen av finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader som følger av anvendelsen av B115, som foretaket 

anvender på gjenforsikringskontrakter som innehas, ved anvendelse av nr. 88 og 90. 

B118 Dersom noen av vilkårene i B116 ikke lenger er oppfylt, skal et foretak opphøre å anvende B115 fra dette tidspunktet. 

Et foretak skal ikke foreta noen justeringer for endringer som tidligere er innregnet i resultatet. 

Innregning av den kontraktsregulerte tjenestemarginen i resultatet 

B119 Et beløp for den kontraktsregulerte tjenestemarginen for en gruppe av forsikringskontrakter innregnes i resultatet i hver 

periode for å gjenspeile de forsikringskontrakttjenestene som ytes i henhold til gruppen av forsikringskontrakter i denne 

perioden (se nr. 44 bokstav e), nr. 45 bokstav e) og nr. 66 bokstav e)). Beløpet fastsettes ved å  
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a) identifisere dekningsenhetene i gruppen. Antallet dekningsenheter i en gruppe er mengden av forsikrings-

kontrakttjenester som ytes i henhold til kontraktene i gruppen, som for hver enkelt kontrakt fastsettes ved at det tas 

hensyn til mengden av ytelser levert i henhold til en kontrakt og dens forventede dekningsperiode, 

b) fordele likt den kontraktsregulerte tjenestemarginen ved slutten av perioden (før innregning av eventuelle beløp i 

resultatet for å gjenspeile de forsikringskontrakttjenestene som ytes i perioden) på hver enkelt dekningsenhet som 

ytes i inneværende periode, og som forventes å bli ytt i framtiden, 

c) innregne i resultatet det beløpet som er fordelt på dekningsenhetene som ytes i perioden. 

B119A Ved anvendelse av B119 slutter perioden for investeringsavkastningstjenester eller investeringsrelaterte tjenester på 

eller før tidspunktet da alle skyldige beløp til nåværende forsikringstakere i forbindelse med disse tjenestene er betalt, 

uten at det tas hensyn til betalinger til framtidige forsikringstakere som inngår i kontantstrømmene for oppfyllelse ved 

anvendelse av B68. 

B119B Forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse kan yte en investeringsavkastningstjeneste bare dersom 

a) det finnes en investeringskomponent, eller dersom forsikringstakeren har rett til å trekke tilbake et beløp, 

b) foretaket forventer at investeringskomponenten eller det beløpet som forsikringstakeren har rett til å trekke tilbake, 

inkluderer en investeringsavkastning (en investeringsavkastning kan være mindre enn null, for eksempel i en 

situasjon med negativ rente), og 

c) foretaket forventer å utøve investeringsvirksomhet for å generere denne investeringsavkastningen. 

Gjenforsikringskontrakter som innehas – innregning av gjenvinning av tap på underliggende forsikrings-

kontrakter (nr. 66A–66B) 

B119C Nr. 66A får anvendelse bare dersom gjenforsikringskontrakten som innehas, inngås før eller samtidig med 

innregningen av de tapsbringende underliggende forsikringskontraktene. 

B119D Ved anvendelse av nr. 66A skal et foretak fastsette justeringen av den kontraktsregulerte tjenestemarginen for en 

gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, og de resulterende inntektene ved å multiplisere 

a) det tapet som innregnes i de underliggende forsikringskontraktene, og 

b) den prosentdelen av erstatningskrav fra de underliggende forsikringskontraktene som foretaket forventer å 

gjenvinne fra gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

B119E Ved anvendelse av nr. 14–22 kan et foretak i en tapsbringende gruppe av forsikringskontrakter inkludere både 

tapsbringende forsikringskontrakter som omfattes av en gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, og 

tapsbringende forsikringskontrakter som ikke omfattes av gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. Ved 

anvendelse av nr. 66 bokstav c) i)–ii) og nr. 66A i slike tilfeller skal foretaket anvende en systematisk og rasjonell 

fordelingsmetode for å fastsette den andelen av tapene som er innregnet for gruppen av forsikringskontrakter som er 

knyttet til forsikringskontrakter som er omfattet av gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

B119F Etter at et foretak har fastsatt en tapsgjenvinningskomponent ved anvendelse av nr. 66 B, skal foretaket justere 

tapsgjenvinningskomponenten for å gjenspeile endringer i tapskomponenten for en tapsbringende gruppe av 

underliggende forsikringskontrakter (se nr. 50–52). Den balanseførte verdien av tapsgjenvinningskomponenten skal 

ikke overstige den andelen av den balanseførte verdien av tapskomponenten for den tapsbringende gruppen av 

underliggende forsikringskontrakter som foretaket forventer å gjenvinne fra gruppen av gjenforsikringskontrakter som 

innehas. 

FORSIKRINGSINNTEKT (NR. 83 OG 85) 

B120 De samlede forsikringsinntektene for en gruppe av forsikringskontrakter er vederlaget for kontraktene, dvs. 

premiebeløpene som er betalt til foretaket, 

a) justert for en virkning av finansieringen og 

b) unntatt eventuelle investeringskomponenter.  
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B121 Nr. 83 krever at beløpet for forsikringsinntekter som er innregnet i en periode, gjenspeiler overføringen av avtalte 

tjenester til et beløp som tilsvarer det vederlaget som foretaket forventer å være berettiget til i bytte mot disse 

tjenestene. Det samlede vederlaget for en gruppe av kontrakter omfatter følgende beløp: 

a) Beløp knyttet til yting av tjenester, som omfatter 

i) kostnader for forsikringstjenester, unntatt eventuelle beløp knyttet til risikojusteringen for ikke-finansiell 

risiko som omfattes av ii), og eventuelle beløp fordelt på tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende 

dekningsperioden, 

ia) beløp knyttet til inntektsskatt som spesifikt skal dekkes av forsikringstakeren, 

ii) risikojusteringen for ikke-finansiell risiko, unntatt eventuelle beløp fordelt på tapskomponenten for 

forpliktelsen for den resterende dekningsperioden, og 

iii) den kontraktsregulerte tjenestemarginen. 

b) Beløp knyttet til kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer. 

B122 Forsikringsinntekter for en periode med hensyn til beløpene som er beskrevet i B121 bokstav a), fastsettes som angitt i 

B123–B124. Forsikringsinntekter for en periode med hensyn til beløpene som er beskrevet i B121 bokstav b), fastsettes 

som angitt i B125. 

B123 Ved anvendelse av IFRS 15 skal et foretak, når det yter tjenester, fraregne leveringsplikten for disse tjenestene og 

innregne inntektene. På samme måte skal et foretak ved anvendelse av IFRS 17, når det yter tjenester i en periode, 

redusere forpliktelsen for den resterende dekningsperioden for tjenestene som ytes, og innregne forsikringsinntekter. 

Reduksjonen av forpliktelsen for den resterende dekningsperioden som fører til forsikringsinntekter, utelukker 

endringer i forpliktelsen som ikke gjelder tjenester som forventes å bli omfattet av vederlaget som foretaket har mottatt. 

Disse endringene er 

a) endringer som ikke gjelder tjenester som ytes i perioden, for eksempel 

i) endringer som følge av inngående kontantstrømmer fra mottatte premier, 

ii) endringer som gjelder investeringskomponenter i perioden, 

iia) endringer som følge av kontantstrømmer fra lån til forsikringstakere, 

iii) endringer som gjelder transaksjonsbaserte skatter som innkreves på vegne av tredjeparter (for eksempel 

avgifter på premier, merverdiavgift og avgifter på varer og tjenester) (se B65 bokstav i)), 

iv) finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader, 

v) kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer (se B125) og 

vi) fraregning av forpliktelser overført til en tredjepart, 

b) endringer som gjelder tjenester, men der foretaket ikke forventer vederlag, dvs. økninger eller reduksjoner i 

tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden (se nr. 47–52). 

B123A I den utstrekning et foretak fraregner en eiendel for andre kontantstrømmer enn kontantstrømmer ved anskaffelse av 

forsikringer på tidspunktet for førstegangsinnregning av en gruppe av forsikringskontrakter (se nr. 38 bokstav c) ii) og 

B66A) skal det innregne forsikringsinntekter og -kostnader for det beløpet som ble fraregnet på det tidspunktet. 

B124 Følgelig kan forsikringsinntektene for perioden også analyseres som summen av endringene av forpliktelsen for den 

resterende dekningsperioden i perioden som gjelder tjenester som foretaket forventer å motta vederlag for. Disse 

endringene er 

a) kostnader for forsikringstjenester som er påløpt i perioden (målt til de beløpene som forventes i begynnelsen av 

perioden), unntatt 

i) beløpene som er fordelt på tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden ved 

anvendelse av nr. 51 bokstav a), 

ii) tilbakebetalinger av investeringskomponenter, 

iii) beløp som gjelder transaksjonsbaserte skatter som innkreves på vegne av tredjeparter (for eksempel avgifter på 

premier, merverdiavgift og avgifter på varer og tjenester) (se B65 bokstav i)),  
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iv) kostnader ved anskaffelse av forsikringer (se B125) og 

v) beløpet knyttet til risikojusteringen for ikke-finansiell risiko (se bokstav b)), 

b) endringen av risikojusteringen for ikke-finansiell risiko, unntatt 

i) endringer inkludert i finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader ved anvendelse av nr. 87, 

ii) endringer som innebærer justering av den kontraktsregulerte tjenestemarginen, ettersom de er knyttet til 

framtidige tjenester ved anvendelse av nr. 44 bokstav c) og nr. 45 bokstav c), og 

iii) beløpene som er fordelt på tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden ved 

anvendelse av nr. 51 bokstav b), 

c) beløpet for den kontraktsregulerte tjenestemarginen innregnet i resultatet i perioden ved anvendelse av nr. 44 

bokstav e) og nr. 45 bokstav e), 

d) eventuelle andre beløp, for eksempel erfaringsbaserte justeringer for andre premieinnbetalinger enn dem som 

gjelder framtidige tjenester (se B96 bokstav a)). 

B125 Et foretak skal fastsette forsikringsinntekter knyttet til kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer ved å fordele 

den andelen av premiene som gjelder gjenvinning av disse kontantstrømmene, til hver rapporteringsperiode på en 

systematisk måte basert på tidsforløpet. Et foretak skal innregne det samme beløpet som kostnader for forsikrings-

tjenester. 

B126 Når et foretak anvender premiefordelingsmetoden i nr. 55–58, er forsikringsinntektene for perioden lik beløpet for 

forventede premieinnbetalinger (unntatt investeringskomponenter og eventuelt justert for å gjenspeile tidsverdien av 

penger og virkningen av eventuell finansiell risiko ved anvendelse av nr. 56) fordelt på perioden. Foretaket skal fordele 

de forventede premieinnbetalingene på hver periode med forsikringskontrakttjenester 

a) på grunnlag av tidsforløpet, men 

b) dersom det forventede mønsteret for frigivelse av risiko i dekningsperioden skiller seg vesentlig fra tidsforløpet, 

skal det skje på grunnlag av forventet tidspunkt for påløpte kostnader for forsikringstjenester. 

B127 Et foretak skal ved behov endre grunnlaget for fordeling mellom B126 bokstav a) og B126 bokstav b) dersom fakta og 

omstendigheter endrer seg. 

FINANSIELLE FORSIKRINGSINNTEKTER ELLER -KOSTNADER (NR. 87–92) 

B128 Nr. 87 krever at et foretak inkluderer virkningen av tidsverdien av penger og finansiell risiko samt endringer i disse i 

finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader. Ved anvendelse av IFRS 17 skal 

a) antakelser om inflasjon som er basert på en indeks for priser eller satser eller for priser på eiendeler med 

inflasjonstilknyttet avkastning, være antakelser som gjelder finansiell risiko, 

b) antakelser om inflasjon som er basert på et foretaks forventning om spesifikke prisendringer, ikke være antakelser 

som gjelder finansiell risiko, og 

c) endringer i målingen av en gruppe av forsikringskontrakter på grunn av endringer i verdien av underliggende poster 

(unntatt tilføyelser og tilbaketrekkinger) være endringer som følger av virkningen av tidsverdien av penger og 

finansiell risiko, samt endringer i disse. 

B129 Nr. 88–89 krever at et foretak foretar et valg av regnskapsprinsipper med hensyn til om det skal dele opp finansielle 

forsikringsinntekter eller -kostnader for perioden mellom resultatet og andre inntekter og kostnader. Et foretak skal 

anvende sine valg av regnskapsprinsipper på porteføljer av forsikringskontrakter. Ved vurderingen av egnede 

regnskapsprinsipper for en portefølje av forsikringskontrakter skal foretaket ved anvendelse av nr. 13 i IAS 8 

Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil for hver portefølje ta hensyn til de eiendelene som 

foretaket innehar, og hvordan det regnskapsfører disse eiendelene.  
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B130 Dersom nr. 88 bokstav b) får anvendelse, skal et foretak inkludere i resultatet et beløp som fastsettes ved en systematisk 

fordeling av de forventede samlede finansielle inntektene eller kostnadene over løpetiden til gruppen av forsikrings-

kontrakter. I denne sammenheng er en systematisk fordeling en fordeling av de samlede forventede finansielle 

inntektene eller kostnadene til en gruppe av kontrakter over løpetiden til gruppen som 

a) er basert på kontraktenes egenskaper, uten henvisning til faktorer som ikke påvirker kontantstrømmene som 

forventes å oppstå i henhold til kontraktene. Fordelingen av finansielle inntekter eller kostnader skal for eksempel 

ikke være basert på forventet innregnet avkastning på eiendeler dersom denne forventede innregnede avkastningen 

ikke påvirker kontantstrømmene for kontraktene i gruppen, 

b) fører til at beløpene som er innregnet i andre inntekter og kostnader over løpetiden til gruppen av kontrakter, til 

sammen er lik null. Det kumulative beløpet som på et hvilket som helst tidspunkt innregnes i andre inntekter og 

kostnader, er differansen mellom den balanseførte verdien av gruppen av kontrakter og det beløpet som den 

gruppen ville blitt målt til ved anvendelse av den systematiske fordelingen. 

B131 For grupper av forsikringskontrakter der endringer i forutsetninger som gjelder finansiell risiko, ikke har noen vesentlig 

innvirkning på beløpene som utbetales til forsikringstakeren, fastsettes den systematiske fordelingen ved hjelp av 

diskonteringsrentene angitt i B72 bokstav e) i). 

B132 For grupper av forsikringskontrakter der endringer i forutsetninger som gjelder finansiell risiko, har en vesentlig 

innvirkning på beløpene som utbetales til forsikringstakerne, 

a) kan en systematisk fordeling av de finansielle inntektene eller kostnadene som følger av estimatene av framtidige 

kontantstrømmer, fastsettes på en av følgende måter: 

i) Ved å bruke en rente som fordeler de resterende reviderte forventede finansielle inntektene eller kostnadene 

jevnt over den resterende løpetiden for gruppen av kontrakter. 

ii) For kontrakter som benytter en krediteringsrentesats til å fastsette beløpene som skal betales til 

forsikringstakeren – ved hjelp av en fordeling som er basert på de beløpene som er godskrevet i perioden, og 

som forventes å bli godskrevet i framtidige perioder, 

b) fastsettes en systematisk fordeling av de finansielle inntektene eller kostnadene som følger av risikojusteringen for 

ikke-finansiell risiko, dersom disse er atskilt fra andre endringer i risikojusteringen for ikke-finansiell risiko ved 

anvendelse av nr. 81, ved hjelp av en fordeling som stemmer overens med den som ble benyttet til fordelingen av 

de finansielle inntektene eller kostnadene som følger av de framtidige kontantstrømmene, 

c) fastsettes en systematisk fordeling av de finansielle inntektene eller kostnadene som følger av den kontrakts-

regulerte tjenestemarginen 

i) for forsikringskontrakter som ikke har noen elementer av direkte deltakelse, ved hjelp av diskonteringsrentene 

angitt i B72 bokstav b), og 

ii) for forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse, ved hjelp av en fordeling som stemmer overens 

med den som ble benyttet til fordelingen av de finansielle inntektene eller kostnadene som følger av de 

framtidige kontantstrømmene. 

B133 Ved anvendelse av premiefordelingsmetoden på forsikringskontrakter beskrevet i nr. 53–59 kan et foretak pålegges 

eller velge å diskontere forpliktelsen for inntrufne skader. I slike tilfeller kan det velge å dele opp finansielle 

forsikringsinntekter eller -kostnader ved anvendelse av nr. 88 bokstav b). Dersom foretaket gjør dette valget, skal det 

fastsette de finansielle forsikringsinntektene eller -kostnadene i resultatet ved hjelp av diskonteringsrenten angitt i B72  

bokstav e) iii). 

B134 Nr. 89 får anvendelse dersom et foretak, enten fordi det har valgt det, eller fordi det er forpliktet til det, innehar de 

underliggende postene for forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse. Dersom et foretak velger å dele 

opp finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader ved anvendelse av nr. 89 bokstav b), skal det innregne i resultatet 

inntekter eller kostnader som nøyaktig tilsvarer de inntekter eller kostnader som er inkludert i resultatet for de 

underliggende postene, slik at forskjellen mellom disse separate postene blir null. 

B135 Et foretak kan oppfylle kravene til å velge regnskapsprinsipper i nr. 89 i visse perioder, men ikke i andre som følge av 

en endring med hensyn til om det innehar de underliggende postene. Dersom en slik endring skjer, endres 

regnskapsprinsippene som er tilgjengelige for foretaket, fra det som er fastsatt i nr. 88, til det som er fastsatt i nr. 89, 

eller omvendt. Et foretak kan derfor endre sine regnskapsprinsipper mellom dem som er fastsatt i nr. 88 bokstav b), og 

dem som er fastsatt i nr. 89 bokstav b). Når foretaket foretar en slik endring, skal det  
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a) inkludere det akkumulerte beløpet som tidligere ble inkludert i andre inntekter og kostnader på tidspunktet for 

endringen, som en omklassifiseringsjustering i resultatet i perioden for endring og i framtidige perioder på følgende 

måte: 

i) Dersom foretaket tidligere anvendte nr. 88 bokstav b) – skal det inkludere i resultatet det akkumulerte beløpet 

som ble inkludert i andre inntekter og kostnader før endringen, som om foretaket videreførte metoden i nr. 88 

bokstav b) basert på de forutsetningene som var gjeldende umiddelbart før endringen. 

ii) Dersom foretaket tidligere anvendte nr. 89 bokstav b) – skal det inkludere i resultatet det akkumulerte beløpet 

som ble inkludert i andre inntekter og kostnader før endringen, som om foretaket videreførte metoden i nr. 89 

bokstav b) basert på de forutsetningene som var gjeldende umiddelbart før endringen, 

b) ikke justere sammenligningsinformasjon for tidligere perioder. 

B136 Ved anvendelse av B135 bokstav a) skal et foretak ikke beregne på nytt det akkumulerte beløpet som tidligere inngikk i 

andre inntekter og kostnader, som om den nye oppdelingen alltid hadde vært anvendt, og forutsetningene som er 

benyttet for omklassifiseringen i framtidige perioder, skal ikke oppdateres etter tidspunktet for endringen. 

VIRKNINGEN AV REGNSKAPSMESSIGE ESTIMATER FRA DELÅRSREGNSKAP 

B137 Dersom et foretak utarbeider delårsregnskap ved anvendelse av IAS 34 Delårsrapportering, skal foretaket velge 

regnskapsprinsipper med hensyn til om det skal endre behandlingen av regnskapsmessige estimater i tidligere 

delårsregnskap ved anvendelse av IFRS 17 i etterfølgende delårsregnskap og i årsrapporteringsperioden. Foretaket skal 

anvende sine valg av regnskapsprinsipper på alle grupper av forsikringskontrakter som det utsteder, og på alle grupper 

av gjenforsikringskontrakter som det innehar. 

Vedlegg C 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegget er en integrert del av IFRS 17 Forsikringskontrakter 

IKRAFTTREDELSE 

C1 Et foretak skal anvende IFRS 17 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2023 eller senere. 

Dersom et foretak anvender IFRS 17 tidligere, skal det opplyse om dette. Tidlig anvendelse er tillatt for foretak som 

anvender IFRS 9 Finansielle instrumenter på eller før tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 17. 

C2 Ved anvendelse av overgangsbestemmelsene i C1 og C3–C33: 

a) Tidspunktet for førstegangsanvendelse er begynnelsen av årsrapporteringsperioden da et foretak første gang 

anvender IFRS 17. 

b) Overgangstidspunktet er begynnelsen av årsrapporteringsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

C3 Med mindre det ikke er praktisk mulig å gjøre dette, eller dersom C5A kommer til anvendelse, skal et foretak anvende 

IFRS 17 med tilbakevirkende kraft, bortsett fra at 

a) et foretak ikke trenger å presentere de kvantitative opplysningene som kreves i nr. 28 bokstav f) i IAS 8 

Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil, og 

b) et foretak ikke skal anvende muligheten i B115 på perioder før overgangstidspunktet. Et foretak kan anvende 

muligheten i B115 fremadrettet på eller etter overgangstidspunktet bare dersom foretaket identifiserer 

risikoreduksjonsforhold på eller før tidspunktet da foretaket anvender muligheten.  
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C4 For å anvende IFRS 17 med tilbakevirkende kraft skal et foretak på overgangstidspunktet 

a) identifisere, innregne og måle hver gruppe av forsikringskontrakter som om IFRS 17 alltid hadde vært anvendt, 

aa) identifisere, innregne og måle alle eiendeler for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som om IFRS 17 

alltid hadde vært anvendt (bortsett fra at et foretak ikke er pålagt å anvende vurderingen av gjenvinnings-

muligheten i nr. 28E før overgangstidspunktet), 

b) fraregne eventuelle eksisterende saldoer som ikke ville ha eksistert dersom IFRS 17 alltid hadde vært anvendt, og 

c) innregne eventuelle nettoforskjeller som følger av dette, i egenkapitalen. 

C5 Bare dersom det ikke er praktisk mulig for et foretak å anvende C3 på en gruppe av forsikringskontrakter, skal foretaket 

anvende en av følgende metoder i stedet for å anvende C4 bokstav a): 

a) Den endrede tilbakevirkende metoden i C6–C19A, med forbehold for C6 bokstav a). 

b) Metoden med virkelig verdi i C20–C24B. 

C5A Uavhengig av C5 kan et foretak velge å anvende metoden med virkelig verdi i C20–C24B på en gruppe av 

forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse som det kan anvende IFRS 17 med tilbakevirkende kraft på, 

men bare dersom 

a) foretaket velger å anvende muligheten for risikoreduksjon i B115 på gruppen av forsikringskontrakter fremadrettet 

fra overgangstidspunktet, og 

b) foretaket har benyttet derivater, ikke-derivative finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet eller 

gjenforsikringskontrakter som innehas, for å redusere den finansielle risikoen som oppstår fra gruppen av 

forsikringskontrakter, slik det er angitt i B115, før overgangstidspunktet. 

C5B Bare dersom det ikke er praktisk mulig for et foretak å anvende C4 bokstav aa) på en eiendel for kontantstrømmer ved 

anskaffelse av forsikringer, skal foretaket anvende en av følgende metoder for å måle eiendelen for kontantstrømmer 

ved anskaffelse av forsikringer: 

a) Den endrede tilbakevirkende metoden i C14B–C14D og C17A, med forbehold for C6 bokstav a). 

b) Metoden med virkelig verdi i C24A–C24B. 

Endret tilbakevirkende metode 

C6 Formålet med den endrede tilbakevirkende metoden er å oppnå et resultat som er nærmest mulig resultatet av en 

tilbakevirkende anvendelse, ved hjelp av rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige 

utgifter eller anstrengelser. Ved anvendelse av denne metoden skal et foretak derfor 

a) bruke rimelige og dokumenterbare opplysninger. Dersom foretaket ikke kan innhente rimelige og dokumenterbare 

opplysninger som er nødvendige for å anvende den endrede tilbakevirkende metoden, skal det anvende metoden 

med virkelig verdi, 

b) maksimere bruken av opplysninger som ville ha blitt brukt til å anvende en fullt ut tilbakevirkende metode, men 

bare ved bruk av opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser. 

C7 C9–C19A fastsetter tillatte endringer av tilbakevirkende anvendelse på følgende områder: 

a) Vurderinger av forsikringskontrakter eller grupper av forsikringskontrakter som ville ha blitt foretatt på tidspunktet 

for inngåelse eller førstegangsinnregning. 

b) Beløp knyttet til den kontraktsregulerte tjenestemarginen eller tapskomponenten for forsikringskontrakter uten 

elementer av direkte deltakelse. 

c) Beløp knyttet til den kontraktsregulerte tjenestemarginen eller tapskomponenten for forsikringskontrakter med 

elementer av direkte deltakelse. 

d) Finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader.  
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C8 For å oppfylle formålet med den endrede tilbakevirkende metoden har et foretak bare tillatelse til å benytte hver 

endring i C9–C19A i den utstrekning det ikke har rimelige og dokumenterbare opplysninger til å kunne anvende en 

tilbakevirkende metode. 

Vurderinger ved inngåelse eller førstegangsinnregning 

C9 I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak fastsette følgende ved hjelp av opplysninger som er 

tilgjengelige på overgangstidspunktet: 

a) Hvordan grupper av forsikringskontrakter skal identifiseres, ved anvendelse av nr. 14–24. 

b) Hvorvidt en forsikringskontrakt oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt med elementer av direkte 

deltakelse, ved anvendelse av B101–B109. 

c) Hvordan skjønnsmessig fastsatte kontantstrømmer for forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse 

skal identifiseres, ved anvendelse av B98–B100. 

d) Hvorvidt en investeringskontrakt oppfyller definisjonen av en investeringskontrakt med skjønnsmessige deler som 

omfattes av IFRS 17, ved anvendelse av nr. 71. 

C9A I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak klassifisere som en forpliktelse for inntrufne skader, en 

forpliktelse for erstatningsoppgjør for inntrufne skader som inntraff før en forsikringskontrakt ble anskaffet i en 

overføring av forsikringskontrakter som ikke medfører en etablering av en virksomhet eller inngår i en virksomhets-

sammenslutning som omfattes av IFRS 3. 

C10 I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak ikke anvende nr. 22 til å dele opp grupper i slike som ikke 

inneholder kontrakter som er utstedt med mer enn ett års mellomrom. 

Fastsettelse av den kontraktsregulerte tjenestemarginen eller tapskomponenten for grupper av forsikringskontrakter 

uten elementer av direkte deltakelse 

C11 I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak for kontrakter uten elementer av direkte deltakelse 

fastsette den kontraktsregulerte tjenestemarginen eller tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende 

dekningsperioden (se 49–52) på overgangstidspunktet ved anvendelse av C12–C16C. 

C12 I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak estimere de framtidige kontantstrømmene på tidspunktet 

for førstegangsinnregning av en gruppe av forsikringskontrakter som beløpet for de framtidige kontantstrømmene på 

overgangstidspunktet (eller på et tidligere tidspunkt, dersom de framtidige kontantstrømmene på det tidligere 

tidspunktet kan fastsettes med tilbakevirkende kraft ved anvendelse av C4 bokstav a)), justert for de kontantstrømmene 

som det er kjent at har funnet sted mellom tidspunktet for førstegangsinnregning av en gruppe av forsikringskontrakter 

og overgangstidspunktet (eller et tidligere tidspunkt). De kontantstrømmene som det er kjent at har funnet sted, 

omfatter kontantstrømmer fra kontrakter som opphørte å eksistere før overgangstidspunktet. 

C13 I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak fastsette diskonteringsrentene som var gjeldende på 

tidspunktet for førstegangsinnregning av en gruppe av forsikringskontrakter (eller senere), på følgende måte: 

a) Ved hjelp av en observerbar avkastningskurve som i minst tre år umiddelbart før overgangstidspunktet, nærmer seg 

den avkastningskurven som ble estimert ved anvendelse av nr. 36 og B72–B85, dersom det foreligger en slik 

observerbar avkastningskurve. 

b) Dersom den observerbare avkastningskurven i bokstav a) ikke foreligger, ved å estimere diskonteringsrentene som 

var gjeldende på tidspunktet for førstegangsinnregning (eller senere), ved å fastsette en gjennomsnittlig differanse 

(«spread») mellom en observerbar avkastningskurve og avkastningskurven som ble estimert ved anvendelse av  

nr. 36 og B72–B85, og anvende denne differansen på den observerbare avkastningskurven. Denne differansen skal 

være et gjennomsnitt for minst tre år umiddelbart før overgangstidspunktet. 

C14 I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak fastsette risikojusteringen for ikke-finansiell risiko på 

tidspunktet for førstegangsinnregning av en gruppe av forsikringskontrakter (eller senere) ved å justere 

risikojusteringen for ikke-finansiell risiko på overgangstidspunktet med den forventede frigivelsen av risiko før 

overgangstidspunktet. Den forventede frigivelsen av risiko skal fastsettes med henvisning til frigivelsen av risiko for 

tilsvarende forsikringskontrakter som foretaket utsteder på overgangstidspunktet.  
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C14A Ved anvendelse av B137 kan et foretak velge ikke å endre behandlingen av regnskapsmessige estimater foretatt i 

tidligere delårsregnskap. I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et slikt foretak fastsette den 

kontraktsregulerte tjenestemarginen eller tapskomponenten på overgangstidspunktet som om foretaket ikke hadde 

utarbeidet delårsregnskap før overgangstidspunktet. 

C14B I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak benytte den samme systematiske og rasjonelle metoden 

som foretaket forventer å benytte etter overgangstidspunktet, ved anvendelse av nr. 28A for å fordele kontantstrømmer 

ved anskaffelse av forsikringer som er innbetalt (eller der en forpliktelse er innregnet ved anvendelse av en annen 

IFRS-standard) før overgangstidspunktet (unntatt beløp knyttet til forsikringskontrakter som opphørte å eksistere før 

overgangstidspunktet), på 

a) grupper av forsikringskontrakter som er innregnet på overgangstidspunktet, og 

b) grupper av forsikringskontrakter som forventes å bli innregnet etter overgangstidspunktet. 

C14C Kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som er innbetalt før overgangstidspunktet og fordelt på en gruppe av 

forsikringskontrakter som er innregnet på overgangstidspunktet, justerer den kontraktsregulerte tjenestemarginen for 

gruppen i den utstrekning forsikringskontrakter som forventes å være i gruppen, er innregnet på det aktuelle tidspunktet 

(se nr. 28C og B35C). Andre kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som innbetales før overgangstidspunktet, 

herunder slike som er fordelt på en gruppe av forsikringskontrakter som forventes å bli innregnet etter overgangs-

tidspunktet, innregnes som en eiendel ved anvendelse av nr. 28B. 

C14D Dersom et foretak ikke har rimelige og dokumenterbare opplysninger for å anvende C14B, skal foretaket fastsette 

følgende beløp til null på overgangstidspunktet: 

a) Justeringen av den kontraktsregulerte tjenestemarginen for en gruppe av forsikringskontrakter som er innregnet på 

overgangstidspunktet, og eventuelle eiendeler for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som gjelder 

denne gruppen. 

b) Eiendelen for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer for grupper av forsikringskontrakter som forventes å 

bli innregnet etter overgangstidspunktet. 

C15 Dersom anvendelsen av C12–C14D resulterer i en kontraktsregulert tjenestemargin på tidspunktet for førstegangsinn-

regning, skal et foretak gjøre følgende for å fastsette den kontraktsregulerte tjenestemarginen på overgangstidspunktet: 

a) Dersom foretaket anvender C13 for å estimere diskonteringsrentene som gjelder ved førstegangsinnregning, 

benytte disse rentene for å beregne renten på den kontraktsregulerte tjenestemarginen. 

b) I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, fastsette beløpet for den kontraktsregulerte tjenestemarginen som er 

innregnet i resultatet som følge av overføringen av tjenester før overgangstidspunktet, ved å sammenligne de 

resterende dekningsenhetene på dette tidspunktet med dekningsenhetene i henhold til gruppen av kontrakter før 

overgangstidspunktet (se B119). 

C16 Dersom anvendelsen av C12–C14D resulterer i en tapskomponent for forpliktelsen for den resterende deknings-

perioden på tidspunktet for førstegangsinnregning, skal et foretak fastsette eventuelle beløp som er fordelt på 

tapskomponenten før overgangstidspunktet, ved anvendelse av C12–C14D og ved hjelp av et systematisk 

fordelingsgrunnlag. 

C16A For en gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, som gir dekning for en tapsbringende gruppe av forsikrings-

kontrakter, og som ble inngått før eller samtidig med at forsikringskontraktene ble utstedt, skal et foretak fastsette en 

tapsgjenvinningskomponent for eiendelen for den resterende dekningsperioden på overgangstidspunktet (se nr. 66A–66 

B). I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak fastsette tapsgjenvinningskomponenten ved å 

multiplisere 

a) tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden for de underliggende forsikrings-

kontraktene på transaksjonstidspunktet (se C16 og C20) og 

b) den prosentdelen av erstatningskrav fra de underliggende forsikringskontraktene som foretaket forventer å 

gjenvinne fra gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas.  
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C16B Ved anvendelse av nr. 14–22 kan et foretak på transaksjonstidspunktet i en tapsbringende gruppe av forsikrings-

kontrakter inkludere både tapsbringende forsikringskontrakter som omfattes av en gruppe av gjenforsikringskontrakter 

som innehas, og tapsbringende forsikringskontrakter som ikke omfattes av gruppen av gjenforsikringskontrakter som 

innehas. For å anvende C16A i slike tilfeller skal et foretak benytte et systematisk og rasjonelt fordelingsgrunnlag for å 

fastsette den andelen av tapskomponenten for gruppen av forsikringskontrakter som er knyttet til forsikringskontrakter 

som er omfattet av gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

C16C Dersom et foretak ikke har rimelige og dokumenterbare opplysninger for å anvende C16A, skal foretaket ikke 

identifisere en tapsgjenvinningskomponent for gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

Fastsettelse av den kontraktsregulerte tjenestemarginen eller tapskomponenten for grupper av forsikringskontrakter 

med elementer av direkte deltakelse 

C17 I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak for kontrakter med elementer av direkte deltakelse 

fastsette den kontraktsregulerte tjenestemarginen eller tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende 

dekningsperioden på overgangstidspunktet som 

a) den samlede virkelige verdien av de underliggende postene på det tidspunktet minus 

b) kontantstrømmer for oppfyllelse på det tidspunktet pluss eller minus 

c) en justering for 

i) beløp som foretaket har belastet forsikringstakerne (herunder beløp som er trukket fra de underliggende 

postene) før det tidspunktet, 

ii) beløp som er betalt før det tidspunktet, og som ikke ville ha variert med de underliggende postene, 

iii) endringen i risikojusteringen for ikke-finansiell risiko som følge av frigivelsen av risiko før det tidspunktet. 

Foretaket skal estimere dette beløpet med henvisning til frigivelsen av risiko for tilsvarende forsikrings-

kontrakter som foretaket utsteder på overgangstidspunktet, 

iv) kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som er innbetalt (eller der en forpliktelse er innregnet ved 

anvendelse av en annen IFRS-standard) før overgangstidspunktet, og som er fordelt på gruppen (se C17A), 

d) dersom bokstav a)–c) fører til en kontraktsregulert tjenestemargin – minus beløpet for den kontraktsregulerte 

tjenestemarginen som gjelder tjenester som er ytt før dette tidspunktet. Summen av bokstav a)–c) er en 

tilnærmingsverdi for den samlede kontraktsregulerte tjenestemarginen for alle tjenester som skal ytes i henhold til 

gruppen av kontrakter, dvs. før eventuelle beløp som ville ha blitt innregnet i resultatet for tjenester som ytes. 

Foretaket skal estimere beløpene som ville ha blitt innregnet i resultatet for tjenester som ble ytt, ved å 

sammenligne de resterende dekningsenhetene på overgangstidspunktet med de dekningsenhetene som ble levert i 

henhold til gruppen av kontrakter før overgangstidspunktet, eller 

e) dersom bokstav a)–c) resulterer i en tapskomponent – justere tapskomponenten til null og øke forpliktelsen for den 

resterende dekningsperioden, med unntak for tapskomponenten med samme beløp. 

C17A I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et foretak anvende C14B–C14D for å innregne en eiendel for 

kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer og eventuelle justeringer av den kontraktsregulerte tjenestemarginen 

for en gruppe av forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse for kontantstrømmer ved anskaffelse av 

forsikringer (se C17 bokstav c) iv)). 

Finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader 

C18 For grupper av forsikringskontrakter som, ved anvendelse av C10, omfatter kontrakter utstedt med mer enn ett års 

mellomrom, 

a) kan et foretak fastsette diskonteringsrentene på tidspunktet for førstegangsinnregning av en gruppe som angitt i 

B72 bokstav b)–e) ii), og diskonteringsrentene på tidspunktet for den inntrufne skaden som angitt i B72 bokstav e) 

iii), på overgangstidspunktet i stedet for på tidspunktet for førstegangsinnregning eller for den inntrufne skaden,  
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b) dersom et foretak velger å dele opp finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader i beløp som inngår i resultatet, 

og beløp som inngår i andre inntekter og kostnader, ved anvendelse av nr. 88 bokstav b) eller nr. 89 bokstav b), må 

foretaket fastsette det kumulative beløpet for finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader innregnet i andre 

inntekter og kostnader på overgangstidspunktet for å anvende nr. 91 bokstav a) i framtidige perioder. Foretaket kan 

fastsette det kumulative beløpet enten ved å anvende C19 bokstav b) eller 

i) til null, med mindre ii) får anvendelse, og 

ii) for forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse der B134 får anvendelse, som lik det kumulative 

beløpet som er innregnet i andre inntekter og kostnader for de underliggende postene. 

C19 For grupper av forsikringskontrakter som ikke omfatter kontrakter utstedt med mer enn ett års mellomrom, 

a) dersom et foretak anvender C13 for å estimere diskonteringsrentene som var gjeldende ved førstegangsinnregning 

(eller senere), skal det også fastsette diskonteringsrentene som er angitt i B72 bokstav b)–e) ved anvendelse  

av C13, og 

b) dersom et foretak velger å dele opp finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader i beløp som inngår i resultatet, 

og beløp som inngår i andre inntekter og kostnader, ved anvendelse av nr. 88 bokstav b) eller nr. 89 bokstav b), må 

foretaket fastsette det kumulative beløpet for finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader innregnet i andre 

inntekter og kostnader på overgangstidspunktet for å anvende nr. 91 bokstav a) i framtidige perioder. Foretaket skal 

fastsette det kumulative beløpet 

i) for forsikringskontrakter der et foretak vil anvende metodene med systematisk fordeling angitt i B131 – 

dersom foretaket anvender C13 for å estimere diskonteringsrentene ved førstegangsinnregning – ved hjelp av 

diskonteringsrentene som var gjeldende på tidspunktet for førstegangsinnregning, også ved anvendelse av 

C13, 

ii) for forsikringskontrakter der et foretak vil anvende metodene med systematisk fordeling angitt i B13.2 – på det 

grunnlaget at forutsetningene som gjelder finansiell risiko, og som var gjeldende på tidspunktet for 

førstegangsinnregning, er de som gjelder på overgangstidspunktet, dvs. til null, 

iii) for forsikringskontrakter der et foretak vil anvende metodene med systematisk fordeling angitt i B133 – 

dersom foretaket anvender C13 for å estimere diskonteringsrentene ved førstegangsinnregning (eller senere) – 

ved hjelp av diskonteringsrentene som var gjeldende på tidspunktet for inntruffet skade, også ved anvendelse 

av C13, og 

iv) for forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse der B134 får anvendelse – som lik det 

kumulative beløpet som er innregnet i andre inntekter og kostnader for de underliggende postene. 

C19A Ved anvendelse av B137 kan et foretak velge ikke å endre behandlingen av regnskapsmessige estimater foretatt i 

tidligere delårsregnskap. I den utstrekning det er tillatt i henhold til C8, skal et slikt foretak fastsette beløpene for de 

finansielle forsikringsinntektene eller -kostnadene på overgangstidspunktet som om det ikke hadde utarbeidet 

delårsregnskap før overgangstidspunktet. 

Metoden med virkelig verdi 

C20 For å anvende metoden med virkelig verdi skal et foretak fastsette den kontraktsregulerte tjenestemarginen eller 

tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden på overgangstidspunktet som differansen 

mellom den virkelige verdien av en gruppe av forsikringskontrakter på det tidspunktet og kontantstrømmene for 

oppfyllelse målt på det tidspunktet. Ved fastsettelsen av denne virkelige verdien skal et foretak ikke anvende nr. 47 i 

IFRS 13 Måling av virkelig verdi (om anfordringselementer). 

C20A For en gruppe av gjenforsikringskontrakter som innehas, der nr. 66A–66B får anvendelse (uten at det er nødvendig å 

oppfylle betingelsen i B119C), skal et foretak fastsette eiendelens tapsgjenvinningskomponent for den resterende 

dekningsperioden på overgangstidspunktet ved å multiplisere 

a) tapskomponenten for forpliktelsen for den resterende dekningsperioden for de underliggende forsikrings-

kontraktene på transaksjonstidspunktet (se C16 og C20) og  
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b) den prosentdelen av erstatningskrav fra de underliggende forsikringskontraktene som foretaket forventer å 

gjenvinne fra gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

C20B Ved anvendelse av nr. 14–22 kan et foretak på transaksjonstidspunktet i en tapsbringende gruppe av forsikrings-

kontrakter inkludere både tapsbringende forsikringskontrakter som omfattes av en gruppe av gjenforsikringskontrakter 

som innehas, og tapsbringende forsikringskontrakter som ikke omfattes av gruppen av gjenforsikringskontrakter som 

innehas. For å anvende C20A i slike tilfeller skal et foretak benytte et systematisk og rasjonelt fordelingsgrunnlag for å 

fastsette den andelen av tapskomponenten for gruppen av forsikringskontrakter som er knyttet til forsikringskontrakter 

som er omfattet av gruppen av gjenforsikringskontrakter som innehas. 

C21 Ved anvendelse av metoden med virkelig verdi kan et foretak anvende C22 for å fastsette 

a) hvordan grupper av forsikringskontrakter skal identifiseres, ved anvendelse av nr. 14–24, 

b) hvorvidt en forsikringskontrakt oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt med elementer av direkte 

deltakelse, ved anvendelse av B101–B109, 

c) hvordan skjønnsmessig fastsatte kontantstrømmer for forsikringskontrakter uten elementer av direkte deltakelse 

skal identifiseres, ved anvendelse av B98–B100, 

d) hvorvidt en investeringskontrakt oppfyller definisjonen av en investeringskontrakt med skjønnsmessige deler som 

omfattes av IFRS 17, ved anvendelse av nr. 71. 

C22 Et foretak kan velge å avgjøre spørsmålene i C21 ved hjelp av 

a) rimelige og dokumenterbare opplysninger om hva foretaket ville ha fastsatt ut fra kontraktsvilkårene og markeds-

forholdene på tidspunktet for inngåelse eller førstegangsinnregning, alt etter hva som er relevant, eller 

b) rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige på overgangstidspunktet. 

C22A Ved anvendelse av metoden med virkelig verdi kan et foretak velge å klassifisere som en forpliktelse for inntrufne 

skader, en forpliktelse for erstatningsoppgjør for inntrufne skader som inntraff før en forsikringskontrakt ble anskaffet i 

en overføring av forsikringskontrakter som ikke medfører en etablering av en virksomhet eller inngår i en virksomhets-

sammenslutning som omfattes av IFRS 3. 

C23 Ved anvendelse av metoden med virkelig verdi er et foretak ikke forpliktet til å anvende nr. 22, og det kan i en gruppe 

inkludere kontrakter som er utstedt med mer enn ett års mellomrom. Et foretak skal bare dele opp grupper i slike som 

bare inneholder kontrakter som er utstedt med ett års mellomrom (eller mindre), dersom det har rimelige og 

dokumenterbare opplysninger for å kunne foreta en slik oppdeling. Uansett om et foretak anvender nr. 22 eller ikke, 

kan det fastsette diskonteringsrentene på tidspunktet for førstegangsinnregning av en gruppe som angitt i B72 bokstav 

b)–e) ii), og diskonteringsrentene på tidspunktet for den inntrufne skaden som angitt i B72 bokstav e) iii), på 

overgangstidspunktet i stedet for på tidspunktet for førstegangsinnregning eller for den inntrufne skaden. 

C24 Ved anvendelse av metoden med virkelig verdi er det, dersom et foretak velger å dele opp finansielle 

forsikringsinntekter eller -kostnader mellom resultatet og andre inntekter og kostnader, tillatt å fastsette det kumulative 

beløpet for finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader innregnet i andre inntekter og kostnader på overgangs-

tidspunktet 

a) med tilbakevirkende kraft – men bare dersom det har rimelige og dokumenterbare opplysninger for å kunne gjøre 

dette, eller 

b) til null – med mindre bokstav c) får anvendelse, og 

c) for forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse der B134 får anvendelse – som lik det kumulative 

beløpet som er innregnet i andre inntekter og kostnader for de underliggende postene. 

Eiendeler for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer 

C24A Ved anvendelse av metoden med virkelig verdi på en eiendel for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer (se 

C5B bokstav b)) skal et foretak på overgangstidspunktet fastsette en eiendel for kontantstrømmer ved anskaffelse av 

forsikringer til et beløp som er lik kontantstrømmene ved anskaffelse av forsikringer som ville oppstå for foretaket på 

overgangstidspunktet for retten til 

a) gjenvunne kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer fra premier for forsikringskontrakter som er utstedt før 

overgangstidspunktet, men som ikke er innregnet på overgangstidspunktet, 

b) framtidige forsikringskontrakter som er fornyelser av forsikringskontrakter innregnet på overgangstidspunktet, og 

forsikringskontrakter beskrevet i bokstav a), og  
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c) andre framtidige forsikringskontrakter enn dem som er nevnt i bokstav b), etter overgangstidspunktet uten igjen å 

betale kontantstrømmene ved anskaffelse av forsikringer som foretaket allerede har betalt, og som er direkte 

henførbare til den tilknyttede porteføljen av forsikringskontrakter. 

C24B På overgangstidspunktet skal foretaket fra målingen av alle grupper av forsikringskontrakter utelukke beløpet for alle 

eiendeler for kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer. 

Sammenligningsinformasjon 

C25 Uavhengig av henvisningen til årsrapporteringsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangs-

anvendelse i C2 bokstav b), kan et foretak også presentere justert sammenligningsinformasjon ved anvendelse av IFRS 

17 for enhver tidligere periode som er presentert, men dette er ikke påkrevd. Dersom et foretak velger å presentere 

justert sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, skal henvisningen til «begynnelsen av årsrapporte-

ringsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse» i C2 bokstav b) forstås som 

«begynnelsen av den tidligste justerte sammenligningsperioden som er presentert». 

C26 Et foretak er ikke forpliktet til å framlegge de opplysningene som er angitt i nr. 93–132 for en periode som er presentert 

før begynnelsen av årsrapporteringsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

C27 Dersom et foretak presenterer ikke-justert sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, skal det angi tydelig 

hvilken informasjon som ikke er justert, opplyse om at den er utarbeidet på et annet grunnlag, og gjøre rede for dette 

grunnlaget. 

C28 Et foretak trenger ikke å framlegge tidligere upubliserte opplysninger om utviklingen av krav om erstatning som 

inntraff tidligere enn fem år før slutten av årsrapporteringsperioden der foretaket første gang anvender IFRS 17. 

Dersom et foretak ikke framlegger slike opplysninger, skal det opplyse om dette. 

Ny øremerking av finansielle eiendeler 

C29 På tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 17 gjelder følgende for et foretak som hadde anvendt IFRS 9 på 

årsrapporteringsperioder før førstegangsanvendelse av IFRS 17: 

a) Foretaket kan vurdere på nytt om en finansiell eiendel som oppfyller kriteriene, oppfyller betingelsene i nr. 4.1.2 

bokstav a) eller nr. 4.1.2A bokstav a) i IFRS 9. En finansiell eiendel oppfyller kriteriene bare dersom den 

finansielle eiendelen ikke innehas innenfor rammen av en virksomhet som ikke er knyttet til kontrakter innenfor 

virkeområdet for IFRS 17. Eksempler på finansielle eiendeler som ikke oppfyller kriteriene for revurderingen, er 

finansielle eiendeler som innehas innenfor rammen av bankvirksomhet, eller finansielle eiendeler som innehas i 

fond tilknyttet investeringskontrakter som ligger utenfor virkeområdet for IFRS 17. 

b) Foretaket skal tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom betingelsen i nr. 4.1.5 i IFRS 9 ikke lenger oppfylles som følge av anvendelsen av IFRS 17. 

c) Foretaket skal øremerke en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over resultatet dersom betingelsen i 

nr. 4.1.5 i IFRS 9 er oppfylt. 

d) Foretaket kan øremerke en investering i egenkapitalinstrumenter som målt til virkelig verdi over andre inntekter og 

kostnader ved anvendelse av nr. 5.7.5 i IFRS 9. 

e) Foretaket kan tilbakekalle sin tidligere øremerking av en investering i egenkapitalinstrumenter som målt til virkelig 

verdi over andre inntekter og kostnader ved anvendelse av nr. 5.7.5 i IFRS 9. 

C30 Et foretak skal anvende C29 på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for førstegangs-

anvendelse av IFRS 17. Et foretak skal anvende disse øremerkingene og klassifiseringene med tilbakevirkende kraft.  

I den forbindelse skal foretaket anvende de relevante overgangskravene i IFRS 9. Tidspunktet for førstegangs-

anvendelse for dette formålet skal anses som datoen for førstegangsanvendelse av IFRS 17. 

C31 Et foretak som anvender C29, er ikke pålagt å justere tidligere perioder for å gjenspeile slike endringer i øremerkingen 

eller klassifiseringen. Foretaket kan justere tidligere perioder bare dersom det er mulig uten bruk av senere kunnskap. 

Dersom et foretak justerer tidligere perioder, må det justerte finansregnskapet gjenspeile alle krav i IFRS 9 for de 

berørte finansielle eiendelene. Dersom et foretak ikke justerer tidligere perioder, skal det i åpningssaldoen for opptjent 

egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) på tidspunktet for førstegangs-

anvendelse innregne eventuelle forskjeller mellom 

a) de finansielle eiendelenes tidligere balanseførte verdi og 

b) den balanseførte verdien av disse finansielle eiendelene på tidspunktet for førstegangsanvendelse.  
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C32 Når et foretak anvender C29, skal det i årsrapporteringsperioden for disse finansielle eiendelene for hver enkelt klasse 

gi følgende opplysninger: 

a) Dersom C29 bokstav a) får anvendelse – dets grunnlag for fastsettelse av finansielle eiendeler som oppfyller 

kriteriene. 

b) Dersom noen av C29 bokstav a)–e) får anvendelse: 

i) Målingskategorien og den balanseførte verdien av de berørte finansielle eiendelene fastsatt umiddelbart før 

tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 17. 

ii) Den nye målingskategorien og den balanseførte verdien av de berørte finansielle eiendelene fastsatt etter 

anvendelse av C29. 

c) Dersom C29 bokstav b) får anvendelse – den balanseførte verdien av finansielle eiendeler i balanseoppstillingen 

som tidligere var øremerket som målt til virkelig verdi over resultatet ved anvendelse av nr. 4.1.5 i IFRS 9, men 

som ikke lenger er øremerket som dette. 

C33 Når et foretak anvender C29, skal det i årsrapporteringsperioden gi kvalitative opplysninger som gjør det mulig for 

brukere av finansregnskapet å forstå 

a) hvordan foretaket anvendte C29 på finansielle eiendeler der klassifiseringen er endret ved førstegangsanvendelse 

av IFRS 17, 

b) årsakene til en eventuell øremerking eller fjerning av øremerking av finansielle eiendeler som målt til virkelig verdi 

over resultatet ved anvendelse av nr. 4.1.5 i IFRS 9 og 

c) hvorfor foretaket kom fram til andre konklusjoner i den nye vurderingen ved anvendelse av nr. 4.1.2 bokstav a) 

eller 4.1.2A bokstav a) i IFRS 9. 

OPPHEVING AV ANDRE IFRS-STANDARDER 

C34 IFRS 17 erstatter IFRS 4 Forsikringskontrakter, som endret i 2020. 

Vedlegg D 

Endringer i andre IFRS-standarder 

I dette vedlegget fastsettes endringer i andre standarder som er en følge av at International Accounting Standards Board 

(IASB) utstedte IFRS 17 Forsikringskontrakter. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 17. 

Et foretak kan ikke anvende IFRS 17 før det anvender IFRS 9 Finansielle instrumenter og IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter 

med kunder (se C1). Med mindre noe annet er angitt, presenteres endringene i dette vedlegget følgelig på grunnlag av den 

teksten i standardene som gjaldt 1. januar 2017, som endret ved IFRS 9 og IFRS 15. 

IFRS 1 Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering 

Nr. 39AE tilføyes. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

39AE Ved IFRS 17 Forsikringskontrakter, utstedt i mai 2017, ble B1 og D1 endret og overskriften før D4 samt D4 opphevet, 

og etter B12 ble en overskrift og B13 tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 17. 

I vedlegg B endres B1. Etter B12 tilføyes en overskrift og B13.  
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Vedlegg B 

Unntak fra tilbakevirkende anvendelse av andre IFRS-er 

… 

B1 Et foretak skal anvende følgende unntak: 

a) … 

f) innebygde derivater (B9), 

g) lån fra offentlige myndigheter (B10–B12) og 

h) forsikringskontrakter (B13). 

… 

Forsikringskontrakter 

B13 Et foretak skal anvende overgangsbestemmelsene i C1–C24 og C28 i vedlegg C til IFRS 17 på kontrakter som omfattes 

av IFRS 17. Henvisningene i disse numrene i IFRS 17 til overgangstidspunktet skal forstås som tidspunktet for 

overgang til IFRS-er. 

I vedlegg D endres D1, mens D4 og den tilhørende overskriften oppheves. 

Vedlegg D 

Unntak fra andre IFRS-er 

… 

D1 Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak: 

a) … 

b) [opphevet] 

c) … 

D4 [Opphevet] 

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger 

Nr. 17, 20, 21 og 35 endres. Etter nr. 31 tilføyes ny overskrift og nr. 31A. Nr. 64N tilføyes. 

Klassifisering eller øremerking av identifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte forpliktelser ved en 

virksomhetssammenslutning 

… 

17. Denne IFRS-en åpner for to unntak fra prinsippet i nr. 15: 

a) klassifisering av en leiekontrakt der det overtatte foretaket er utleier, som enten en operasjonell leieavtale eller en 

finansiell leieavtale i samsvar med IFRS 16 Leieavtaler, 

b) [opphevet] 

Det overtakende foretaket skal klassifisere disse kontraktene på grunnlag av kontraktsvilkårene og andre faktorer ved 

inngåelse av kontrakten (eller, dersom vilkårene i kontrakten er endret på en måte som vil endre dens klassifisering, på 

tidspunktet for den aktuelle endringen, som kan være overtakelsestidspunktet). 

… 

Måleprinsipp 

… 

20. Nr. 24–31A omhandler de typene identifiserbare eiendeler og forpliktelser som omfatter poster som denne IFRS-en gir 

begrensede unntak for med hensyn til målingsprinsippet.  
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Unntak fra anvendelse av innregnings- eller målingsprinsippene 

21. Denne IFRS-en åpner for begrensede unntak fra sine innregnings- og målingsprinsipper. Nr. 22–31A omhandler både 

de særskilte postene som det kan gis unntak for, samt arten av disse unntakene. Det overtakende foretaket skal 

regnskapsføre disse postene ved å anvende kravene i nr. 22–31A, som vil føre til at enkelte poster blir 

… 

Forsikringskontrakter 

31A Det overtakende foretaket skal på overtakelsestidspunktet måle en gruppe av kontrakter som er omfattet av IFRS 17 

Forsikringskontrakter, og som er overtatt ved en virksomhetssammenslutning, og alle eiendeler for kontantstrømmer 

ved anskaffelse av forsikringer som definert i IFRS 17 som en forpliktelse eller en eiendel i samsvar med nr. 39 og  

B93–B95F i IFRS 17. 

… 

Kjøp på gunstige vilkår 

… 

35. Et kjøp på gunstige vilkår kan for eksempel skje i en virksomhetssammenslutning som er resultat av et tvangssalg der 

selgeren handler under tvang. Innregnings- eller målingsunntakene for bestemte poster omhandlet i nr. 22–31A kan 

imidlertid også føre til innregning av en gevinst (eller en endring av beløpet for en innregnet gevinst) ved et kjøp på 

gunstige vilkår. 

… 

Ikrafttredelse 

… 

64N Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 17, 20, 21, 35 og B63 endret, og etter nr. 31 ble en overskrift og nr. 31A 

tilføyd. Ved Endringer av IFRS 17, utstedt i juni 2020, ble nr. 31A endret. Et foretak skal anvende endringene av nr. 17 

på virksomhetssammenslutninger med et overtakelsestidspunkt etter tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 17. 

Et foretak skal anvende de øvrige endringene når det anvender IFRS 17. 

I vedlegg B endres B63. 

ANDRE IFRS-ER SOM GIR VEILEDNING OM ETTERFØLGENDE MÅLING OG REGNSKAPSFØRING (ANVENDELSE AV NR. 54) 

B63 Eksempler på andre IFRS-er som gir veiledning om etterfølgende måling og regnskapsføring for anskaffede eiendeler 

og overtatte eller påløpte forpliktelser i en virksomhetssammenslutning: 

a) … 

b) [opphevet] 

c) … 

IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet 

Nr. 5 endres. Nr. 44M tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

5. Målingsbestemmelsene i denne IFRS-en[fotnote utelatt] kommer ikke til anvendelse på eiendelene nedenfor, som 

isteden omfattes av de respektive angitte standardene, enten som enkeltstående eiendeler eller som en del av en 

avhendingsgruppe: 

a) … 

f) grupper av kontrakter som hører inn under virkeområdet for IFRS 17 Forsikringskontrakter. 

...  
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IKRAFTTREDELSE 

… 

44M Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 5 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 17. 

IFRS 7 Finansielle instrumenter — opplysninger 

Nr. 3, 8 og 29 endres. Nr. 30 oppheves. Nr. 44DD tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

3. Denne IFRS-en skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a) … 

d) Forsikringskontrakter som definert i IFRS 17 Forsikringskontrakter eller investeringskontrakter med 

skjønnsmessige deler som omfattes av IFRS 17. Denne IFRS-en får imidlertid anvendelse på 

i) derivater som er innebygd i kontrakter som omfattes av IFRS 17, dersom IFRS 9 krever at foretaket 

regnskapsfører dem separat, 

ii) investeringskomponenter som er skilt ut fra kontrakter som omfattes av IFRS 17, dersom IFRS 17 krever slik 

utskillelse, med mindre den utskilte investeringskomponenten er en investeringskontrakt med skjønnsmessige 

deler, 

iii) en utsteders rettigheter og plikter som oppstår i henhold til forsikringskontrakter som oppfyller definisjonen av 

finansielle garantikontrakter, dersom utstederen anvender IFRS 9 ved innregning og måling av kontraktene. 

Utstederen skal imidlertid anvende IFRS 17 dersom utstederen i samsvar med nr. 7 bokstav e) i IFRS 17 

velger å anvende IFRS 17 ved innregning og måling av kontraktene, 

iv) et foretaks rettigheter og plikter som er finansielle instrumenter som oppstår i henhold til kredittkortkontrakter 

eller tilsvarende kontrakter som gir kreditt- eller betalingsordninger, og som er utstedt av et foretak og 

oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt, dersom foretaket anvender IFRS 9 på disse rettighetene og 

forpliktelsene i samsvar med nr. 7 bokstav h) i IFRS 17 og nr. 2.1 bokstav e) iv) i IFRS 9, 

v) et foretaks rettigheter og plikter som er finansielle instrumenter som oppstår i henhold til forsikrings-

kontrakter, og som er utstedt av et foretak og begrenser erstatningen for forsikrede hendelser til det beløpet 

som ellers kreves for å innfri forsikringstakerens forpliktelse i henhold til kontrakten, dersom foretaket i 

samsvar med nr. 8A i IFRS 17 velger å anvende IFRS 9 i stedet for IFRS 17 på slike kontrakter. 

e) … 

Kategorier av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

8. Det skal gis opplysninger om den balanseførte verdien av hver av følgende kategorier som angitt i IFRS 9, enten i 

balanseoppstillingen eller i notene: 

a) finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet, med separat angivelse av i) finansielle eiendeler som ble 

øremerket som slike ved eller etter førstegangsinnregning i samsvar med nr. 6.7.1 i IFRS 9, ii) finansielle eiendeler 

som ble målt som slike i samsvar med valgmuligheten i nr. 3.3.5 i IFRS 9, iii) finansielle eiendeler som ble målt 

som slike i samsvar med valgmuligheten i nr. 33A i IAS 32, og iv) finansielle eiendeler som obligatorisk ble målt til 

virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9, 

b) … 

Virkelig verdi 

… 

29. Opplysninger om virkelig verdi kreves ikke 

a) når den balanseførte verdien er en rimelig tilnærming av virkelig verdi, for eksempel for finansielle instrumenter 

som kortsiktige kundefordringer og gjeld, eller 

b) [opphevet] 

c) [opphevet] 

d) for leieforpliktelser.  
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30. [Opphevet] 

... 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

44DD Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 3, 8 og 29 endret og nr. 30 opphevet. Ved Endringer av IFRS 17, utstedt  

i juni 2020, ble nr. 3 ytterligere endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 17. 

IFRS 9 Finansielle instrumenter 

Nr. 2.1 endres. Nr. 3.3.5 og 7.1.6 tilføyes. 

Kapittel 2 Virkeområde 

2.1. Denne standarden skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

... 

e) Rettigheter og plikter som oppstår i henhold til en forsikringskontrakt som definert i IFRS 17 

Forsikringskontrakter eller en investeringskontrakt med skjønnsmessige deler som omfattes av IFRS 17. 

Denne standarden får imidlertid anvendelse på 

i) derivater som er innebygd i kontrakter som omfattes av IFRS 17, dersom derivatene i seg selv ikke er 

kontrakter som omfattes av IFRS 17, 

ii) investeringskomponenter som er skilt ut fra kontrakter som omfattes av IFRS 17, dersom IFRS 17 

krever slik utskillelse, med mindre den utskilte investeringskomponenten er en investeringskontrakt 

med skjønnsmessige deler som omfattes av IFRS 17, 

iii) en utsteders rettigheter og plikter i henhold til forsikringskontrakter som oppfyller definisjonen av en 

finansiell garantikontrakt. Dersom en utsteder av finansielle garantikontrakter tidligere uttrykkelig 

har opplyst at den betrakter slike kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført dem 

som forsikringskontrakter, kan utstederen velge om den vil anvende enten denne standarden eller 

IFRS 17 på slike finansielle garantikontrakter (se B2.5–B2.6). Utstederen kan foreta dette valget 

kontrakt for kontrakt, men valget som gjøres for hver enkelt kontrakt, kan ikke gjøres om, 

iv) et foretaks rettigheter og plikter som er finansielle instrumenter som oppstår i henhold til 

kredittkortkontrakter eller tilsvarende kontrakter som gir kreditt- eller betalingsordninger, og som er 

utstedt av et foretak og oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt, men som utelukkes fra 

virkeområdet for IFRS 17 av nr. 7 bokstav h) i IFRS 17. Dersom forsikringsdekningen er et 

kontraktsvilkår for et slikt finansielt instrument, skal imidlertid foretaket skille ut denne 

komponenten og anvende IFRS 17 på den (se nr. 7 bokstav h) i IFRS 17). 

v) et foretaks rettigheter og plikter som er finansielle instrumenter som oppstår i henhold til 

forsikringskontrakter, og som er utstedt av et foretak og begrenser erstatningen for forsikrede 

hendelser til det beløpet som ellers kreves for å innfri forsikringstakerens forpliktelse i henhold til 

kontrakten, dersom foretaket i samsvar med nr. 8A i IFRS 17 velger å anvende IFRS 9 i stedet for 

IFRS 17 på slike kontrakter. 

f) ... 

... 

3.3 FRAREGNING AV FINANSIELLE FORPLIKTLSER 

… 

3.3.5. Enkelte foretak driver, enten internt eller eksternt, et investeringsfond som gir investorer ytelser fastsatt på grunnlag av 

andeler i fondet, og innregner finansielle forpliktelser for de beløpene som skal betales til disse investorene. På samme 

måte utsteder enkelte foretak grupper av forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse, og disse foretakene 

innehar de underliggende postene. Noen av disse fondene eller underliggende postene inkluderer foretakets finansielle 



Nr. 83/406 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

forpliktelse (for eksempel en utstedt foretaksobligasjon). Til tross for de andre kravene til fraregning av finansielle 

forpliktelser i denne standarden, kan et foretak velge ikke å fraregne sin finansielle forpliktelse som inngår i et slikt 

fond, eller som er en underliggende post, når, og bare når, foretaket kjøper tilbake sin finansielle forpliktelse for slike 

formål. Foretaket kan i stedet velge å fortsette å regnskapsføre dette instrumentet som en finansiell forpliktelse, 

regnskapsføre det tilbakekjøpte instrumentet som om instrumentet var en finansiell eiendel, og måle det til virkelig 

verdi over resultatet i samsvar med denne standarden. Dette valget er ugjenkallelig og gjøres for hvert enkelt 

instrument. I forbindelse med dette valget omfatter forsikringskontrakter også investeringskontrakter med 

skjønnsmessige deler. (Se IFRS 17 for begreper som benyttes i dette nummeret, og som er definert i nevnte standard.) 

... 

Kapittel 7 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

7.1 IKRAFTTREDELSE 

… 

7.1.6. Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 2.1, B2.1, B2.4, B2.5 og B4.1.30 endret og nr. 3.3.5 tilføyd. Ved Endringer av 

IFRS 17, utstedt i juni 2020, ble nr. 2.1 ytterligere endret og nr. 7.2.36–7.2.42 tilføyd. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 17. 

I vedlegg B endres B2.1, B2.4, B2.5 og B4.1.30. 

7.2 OVERGANGSBESTEMMELSER 

... 

Overgang til IFRS 17 som endret i juni 2020 

7.2.36. Et foretak skal anvende endringene av IFRS 9 i henhold til IFRS 17 som endret i juni 2020 med tilbakevirkende kraft i 

samsvar med IAS 8, unntatt som angitt i nr. 7.2.37–7.2.42. 

7.2.37. Et foretak som første gang anvender IFRS 17 som endret i juni 2020 samtidig som det første gang anvender denne 

standarden, skal anvende nr. 7.2.1–7.2.28 i stedet for nr. 7.2.38–7.2.42. 

7.2.38. Et foretak som første gang anvender IFRS 17 som endret i juni 2020 etter at det har begynt å anvende denne 

standarden, skal anvende nr. 7.2.39–7.2.42. Foretaket skal også anvende de andre overgangskravene i denne standarden 

som er nødvendige for anvendelsen av disse endringene. For dette formål skal henvisninger til tidspunktet for 

førstegangsanvendelse forstås som henvisninger til begynnelsen av rapporteringsperioden da et foretak første gang 

anvender disse endringene (tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene). 

7.2.39. Med hensyn til å øremerke en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over resultatet 

a) skal foretaket tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom den øremerkingen tidligere ble gjort i samsvar med betingelsen i nr. 4.2.2 bokstav a), men denne 

betingelsen ikke lenger oppfylles som følge av anvendelsen av disse endringene, og 

b) kan foretaket øremerke en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over resultatet dersom den 

øremerkingen tidligere ikke ville ha oppfylt betingelsen i nr. 4.2.2 bokstav a), men nå oppfylles denne betingelsen 

som følge av anvendelsen av denne standarden. 

En slik øremerking og tilbakekalling skal gjøres på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene. Denne klassifiseringen skal anvendes med tilbakevirkende 

kraft. 

7.2.40. Et foretak er ikke pålagt å justere tidligere perioder for å gjenspeile anvendelsen av disse endringene. Foretaket kan 

justere tidligere perioder bare dersom det er mulig å gjøre det uten bruk av senere kunnskap. Dersom et foretak justerer 

tidligere perioder, må det justerte finansregnskapet gjenspeile alle krav i denne standarden for de berørte finansielle 

instrumentene. Dersom et foretak ikke justerer tidligere perioder, skal det innregne en eventuell differanse mellom den 
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tidligere balanseførte verdien og den balanseførte verdien ved begynnelsen av årsrapporteringsperioden som omfatter 

tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene, i åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller annen 

bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) i årsrapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for 

førstegangsanvendelse av disse endringene. 

7.2.41. I rapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene, trenger ikke et foretak 

å presentere de kvantitative opplysningene som kreves i nr. 28 bokstav f) i IAS 8. 

7.2.42. I rapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av disse endringene, skal foretaket opplyse 

om følgende på tidspunktet for førstegangsanvendelse for hver klasse av finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser som ble berørt av disse endringene: 

a) Den foregående klassifiseringen, herunder den foregående målingskategorien, når det er relevant, og den 

balanseførte verdien fastsatt umiddelbart før anvendelsen av disse endringene. 

b) Den nye målingskategorien og den balanseførte verdien fastsatt etter anvendelsen av disse endringene. 

c) Den balanseførte verdien av eventuelle finansielle forpliktelser i balanseoppstillingen som tidligere var øremerket 

som målt til virkelig verdi over resultatet, men som ikke lenger er øremerket som dette. 

d) Årsakene til en eventuell øremerking eller fjerning av øremerkingen av finansielle forpliktelser som målt til 

virkelig verdi over resultatet. 

VIRKEOMRÅDE (KAPITTEL 2) 

B2.1 Noen kontrakter krever betaling basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler. (De som er basert på 

klimatiske variabler, omtales noen ganger som «værderivater».) Dersom disse kontraktene ikke hører inn under 

virkeområdet for IFRS 17 Forsikringskontrakter, hører de inn under denne standardens virkeområde. 

… 

B2.4 Denne standarden kommer til anvendelse på de finansielle eiendelene og de finansielle forpliktelsene til 

forsikringsgivere, bortsett fra rettigheter og plikter som utelukkes av nr. 2.1 bokstav e) fordi de oppstår i henhold til 

kontrakter som omfattes av IFRS 17. 

B2.5 Finansielle garantikontrakter kan ha forskjellige juridiske former, som for eksempel en garanti, enkelte former for 

kredittrammer, en kredittmisligholdskontrakt eller en forsikringskontrakt. Den regnskapsmessige behandlingen av slike 

kontrakter avhenger ikke av deres juridiske form. Følgende er eksempler på korrekt behandling (se nr. 2.1 bokstav e)): 

a) Selv om en finansiell garantikontrakt oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt i IFRS 17 (se nr. 7 bokstav e) 

i IFRS 17), skal utstederen anvende denne standarden dersom den risikoen som overføres, er betydelig. Dersom 

utstederen tidligere uttrykkelig har opplyst at den betrakter slike kontrakter som forsikringskontrakter og har 

regnskapsført dem som forsikringskontrakter, kan utstederen anvende enten denne standarden eller IFRS 17 på 

slike finansielle garantikontrakter. ... 

b) Noen kredittrelaterte garantier krever ikke, som forutsetning for utbetaling, at innehaveren eksponeres for og har 

pådratt seg et tap som følge av at debitoren har unnlatt å betale på den garanterte eiendelen ved forfall. Et eksempel 

på dette er en garanti som krever utbetaling som reaksjon på endringer i en angitt kredittverdighet eller 

kredittindeks. Slike garantier er ikke finansielle garantikontrakter som definert i denne standarden, og heller ikke 

forsikringskontrakter som definert i IFRS 17. Slike garantier er derivater, og utstederen skal anvende denne 

standarden på dem. 

c) … 

Øremerking eliminerer eller reduserer i vesentlig grad et regnskapsmessig misforhold 

…  
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B4.1.30 Eksemplene nedenfor viser når denne betingelsen kan oppfylles. I alle tilfeller kan et foretak bruke denne betingelsen 

til å øremerke finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet bare dersom prinsippet 

i nr. 4.1.5 eller 4.2.2 bokstav a) er oppfylt: 

a) Et foretak har kontrakter som omfattes av IFRS 17, der målingen inneholder aktuell informasjon og finansielle 

eiendeler som foretaket betrakter som tilknyttet, og som ellers ville ha vært målt til enten virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader eller amortisert kost. 

b) ... 

IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder 

Nr. 5 endres. 

VIRKEOMRÅDE 

5. Et foretak skal anvende denne standarden på alle kontrakter med kunder, med unntak av følgende: 

a) … 

b) kontrakter som hører inn under virkeområdet for IFRS 17 Forsikringskontrakter. Et foretak kan imidlertid velge å 

anvende denne standarden på forsikringskontrakter som har som hovedformål å yte tjenester mot et fast gebyr i 

samsvar med nr. 8 i IFRS 17, 

c) … 

I vedlegg C tilføyes C1C. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

C1C Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 5 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 17. 

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 

Nr. 7, 54 og 82 endres. Nr. 139R tilføyes. 

DEFINISJONER 

7. ... 

Andre inntekter og kostnader omfatter inntekts- og kostnadsposter (herunder omklassifiseringsjusteringer) som 

ikke blir innregnet i resultatet slik det kreves eller tillates i andre IFRS-er. 

Bestanddelene i andre inntekter og kostnader omfatter 

a) … 

g) … 

h) … 

i) finansielle forsikringsinntekter og -kostnader fra utstedte kontrakter som omfattes av IFRS 17 Forsikrings-

kontrakter, innregnes ikke i resultatet når de samlede finansielle forsikringsinntektene eller -kostnadene deles opp 

slik at resultatet omfatter et beløp som fastsettes ved en systematisk fordeling ved anvendelse av nr. 88 bokstav b) i 

IFRS 17 eller ved et beløp som eliminerer regnskapsmessige uoverensstemmelser med de finansielle inntektene 

eller kostnadene som oppstår av de underliggende postene ved anvendelse av nr. 89 bokstav b) i IFRS 17, og 

j) finansielle inntekter og kostnader fra gjenforsikringskontrakter som innehas, innregnes ikke i resultatet når de 

samlede finansielle gjenforsikringsinntektene eller -kostnadene deles opp slik at resultatet omfatter et beløp som 

fastsettes ved en systematisk fordeling ved anvendelse av nr. 88 bokstav b) i IFRS 17. 

...  
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Informasjon som skal presenteres i balanseoppstillingen 

54. Balanseoppstillingen skal omfatte poster som presenterer følgende beløp: 

a) ... 

da) porteføljer av kontrakter omfattet av IFRS 17 som er eiendeler, oppdelt i henhold til nr. 78 i IFRS 17, 

e) … 

ma) porteføljer av kontrakter omfattet av IFRS 17 som er forpliktelser, oppdelt i henhold til nr. 78 i IFRS 17, 

n) ... 

Opplysninger som skal presenteres i avsnittet for resultatet eller i oppstillingen over resultatet 

82. I tillegg til de opplysningene som kreves av andre IFRS-er, skal avsnittet for resultatet eller oppstillingen over 

resultatet omfatte opplysninger som presenterer følgende beløp for perioden: 

a) Driftsinntekter, med separat presentasjon av 

i) renteinntekter beregnet ved hjelp av effektiv rente-metoden og 

ii) forsikringsinntekter (se IFRS 17), 

aa) ... 

ab) kostnader for forsikringstjenester fra utstedte kontrakter omfattet av IFRS 17 (se IFRS 17), 

ac) inntekter eller kostnader fra gjenforsikringskontrakter som innehas (se IFRS 17), 

b) ... 

bb) finansielle forsikringsinntekter eller -kostnader fra utstedte kontrakter omfattet av IFRS 17 (se IFRS 17), 

bc) finansielle inntekter eller kostnader fra gjenforsikringskontrakter som innehas (se IFRS 17), 

c) ... 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE 

… 

139R Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 7, 54 og 82 endret. Ved Endringer av IFRS 17, utstedt i juni 2020, ble nr. 54 

ytterligere endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 17. 

... 

IAS 7 Oppstilling over kontantstrømmer 

Nr. 14 endres. Nr. 61 tilføyes. 

Driftsaktiviteter 

... 

14. Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter er hovedsakelig avledet av foretakets viktigste inntektsskapende virksomhet. 

Derfor stammer de vanligvis fra transaksjoner og andre hendelser som inngår i fastsettelsen av resultatet. Eksempler på 

kontantstrømmer fra driftsaktiviteter er: 

a) … 

e) [opphevet] 

f) …  
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IKRAFTTREDELSE 

… 

61. Ved IFRS 17 Forsikringskontrakter, utstedt i mai 2017, ble nr. 14 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når 

det anvender IFRS 17. 

IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr 

Nr. 29A, 29B og 81M tilføyes. 

MÅLING ETTER INNREGNING 

… 

29A Enkelte foretak driver, enten internt eller eksternt, et investeringsfond som gir investorer ytelser fastsatt på grunnlag av 

andeler i fondet. På samme måte utsteder enkelte foretak grupper av forsikringskontrakter med elementer av direkte 

deltakelse, og de innehar de underliggende postene. Noen slike fond eller underliggende poster omfatter eierbenyttet 

eiendom. Foretaket anvender IAS 16 på eierbenyttet eiendom som inngår i et slikt fond eller er underliggende poster. 

Til tross for nr. 29 kan foretaket velge å måle slike eiendommer ved hjelp av modellen med virkelig verdi i samsvar 

med IAS 40. I forbindelse med dette valget omfatter forsikringskontrakter også investeringskontrakter med 

skjønnsmessige deler. (Se IFRS 17 Forsikringskontrakter for begreper som benyttes i dette nummeret, og som er 

definert i nevnte standard.) 

29B Et foretak skal behandle eierbenyttet eiendom som måles ved hjelp av modellen med virkelig verdi for investe-

ringseiendom ved anvendelse av nr. 29A, som en separat klasse av eiendom, anlegg og utstyr. 

... 

IKRAFTTREDELSE 

… 

81M Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 29A og 29B tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender 

IFRS 17. 

IAS 19 Ytelser til ansatte 

Fotnoten til nr. 8 endres. Nr. 178 tilføyes. 

En kvalifiserende forsikringspolise er ikke nødvendigvis en forsikringskontrakt som definert i IFRS 17 Forsikrings-

kontrakter. 

... 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE 

… 

178. Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble fotnoten til nr. 8 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender 

IFRS 17. 

IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet 

Nr. 18 endres. Nr. 45F tilføyes. 

Unntak fra anvendelse av egenkapitalmetoden 

… 

18. Når en investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet innehas av eller innehas indirekte gjennom 

et foretak som er en risikokapitalorganisasjon, eller et verdipapirfond, et aksjefond og lignende foretak, herunder 

investeringstilknyttede forsikringsfond, kan foretaket velge å måle denne investeringen til virkelige verdi over resultatet 

i samsvar med IFRS 9. Et eksempel på et investeringstilknyttet forsikringsfond er et fond som innehas av et foretak 
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som underliggende poster for en gruppe av forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse. I forbindelse 

med dette valget omfatter forsikringskontrakter også investeringskontrakter med skjønnsmessige deler. Foretaket skal 

ta dette valget separat for hvert enkelt tilknyttede foretak eller hver enkel felleskontrollerte virksomhet ved 

førstegangsinnregning av det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten. (Se IFRS 17 Forsikrings-

kontrakter for begreper som benyttes i dette nummeret, og som er definert i nevnte standard.) 

... 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

45F Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 18 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 17. 

IAS 32 Finansielle instrumenter — presentasjon 

Nr. 4 endres. Nr. 33A og 97T tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

4. Denne standarden skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a) ... 

d) Forsikringskontrakter som definert i IFRS 17 Forsikringskontrakter eller investeringskontrakter med 

skjønnsmessige deler som omfattes av IFRS 17. Denne standarden får imidlertid anvendelse på 

i) derivater som er innebygd i kontrakter som omfattes av IFRS 17, dersom IFRS 9 krever at foretaket 

regnskapsfører dem separat, 

ii) investeringskomponenter som er skilt ut fra kontrakter som omfattes av IFRS 17, dersom IFRS 17 

krever slik utskillelse, med mindre den utskilte investeringskomponenten er en investeringskontrakt 

med skjønnsmessige deler som omfattes av IFRS 17, 

iii) en utsteders rettigheter og plikter som oppstår i henhold til forsikringskontrakter som oppfyller 

definisjonen av finansielle garantikontrakter, dersom utstederen anvender IFRS 9 ved innregning og 

måling av kontraktene. Utstederen skal imidlertid anvende IFRS 17 dersom utstederen i samsvar med 

nr. 7 bokstav e) i IFRS 17 velger å anvende IFRS 17 ved innregning og måling av kontraktene, 

iv) et foretaks rettigheter og plikter som er finansielle instrumenter som oppstår i henhold til kredittkort-

kontrakter eller tilsvarende kontrakter som gir kreditt- eller betalingsordninger, og som er utstedt av et 

foretak og oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt, dersom foretaket anvender IFRS 9 på disse 

rettighetene og forpliktelsene i samsvar med nr. 7 bokstav h) i IFRS 17 og nr. 2.1 bokstav e) iv) i IFRS 

9, 

v) et foretaks rettigheter og plikter som er finansielle instrumenter som oppstår i henhold til forsikrings-

kontrakter, og som er utstedt av et foretak og begrenser erstatningen for forsikrede hendelser til det 

beløpet som ellers kreves for å innfri forsikringstakerens forpliktelse i henhold til kontrakten, dersom 

foretaket i samsvar med nr. 8A i IFRS 17 velger å anvende IFRS 9 i stedet for IFRS 17 på slike 

kontrakter. 

e) [opphevet] 

f) ... 

Egne aksjer (se også AG36) 

…  
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33A Enkelte foretak driver, enten internt eller eksternt, et investeringsfond som gir investorer ytelser fastsatt på grunnlag av 

andeler i fondet, og innregner finansielle forpliktelser for de beløpene som skal betales til disse investorene. På samme 

måte utsteder enkelte foretak grupper av forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse, og disse foretakene 

innehar de underliggende postene. Noen slike fond eller underliggende poster omfatter foretakets egne aksjer. Til tross 

for nr. 33 kan et foretak velge ikke å redusere egenkapitalen ved å trekke fra egne aksjer som er inkludert i et slikt fond 

eller er en underliggende post, når, og bare når, et foretak kjøper tilbake sitt eget egenkapitalinstrument for slike formål. 

Foretaket kan i stedet velge å fortsette å regnskapsføre disse egne aksjene som egenkapital, regnskapsføre det 

tilbakekjøpte instrumentet som om instrumentet var en finansiell eiendel, og måle det til virkelig verdi over resultatet i 

samsvar med IFRS 9. Dette valget er ugjenkallelig og gjøres for hvert enkelt instrument. I forbindelse med dette valget 

omfatter forsikringskontrakter også investeringskontrakter med skjønnsmessige deler. (Se IFRS 17 for begreper som 

benyttes i dette nummeret, og som er definert i nevnte standard.) 

... 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

97T Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 4, AG8 og AG36 endret og nr. 33A tilføyd. Ved Endringer av IFRS 17, utstedt 

i juni 2020, ble nr. 4 ytterligere endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 17. 

Under «Veiledning i anvendelse» endres AG8. 

Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

… 

AG8 Evnen til å utøve en kontraktsregulert rett eller kravet om å oppfylle en kontraktsregulert plikt kan være absolutt eller 

betinget av en framtidig hendelse. En finansiell garanti er for eksempel en kontraktsregulert rett for långiveren til å 

motta kontanter fra garantisten, og en tilsvarende kontraktsregulert plikt for garantisten til å betale långiveren, dersom 

låntakeren misligholder. Den kontraktsregulerte retten og plikten foreligger på grunn av en tidligere transaksjon eller 

hendelse (aksept av garantien), selv om långiverens evne til å utøve sin rett og kravet mot garantisten om å levere i 

henhold til sin plikt begge er betinget av en framtidig misligholdshandling av låntakeren. En betinget rett og plikt 

oppfyller definisjonen av henholdsvis en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse, selv om slike eiendeler og 

forpliktelser ikke alltid blir innregnet i finansregnskapet. Noen av disse betingede rettighetene og pliktene kan være 

kontrakter som omfattes av IFRS 17. 

IAS 36 Verdifall på eiendeler 

Nr. 2 endres. Nr. 140N tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

2. Denne standarden skal anvendes ved regnskapsføring av verdifall for alle eiendeler, unntatt 

a) ... 

h) kontrakter innenfor virkeområdet for IFRS 17 Forsikringskontrakter som er eiendeler, og enhver eiendel for 

kontantstrømmer ved anskaffelse av forsikringer som definert i IFRS 17, og 

i) … 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE 

… 

140N Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 2 endret. Ved Endringer av IFRS 17, utstedt i juni 2020, ble nr. 2 ytterligere 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 17.  
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IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 

Nr. 5 endres. Nr. 103 tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

... 

5. Der en annen standard omhandler en særlig type avsetning, betinget forpliktelse eller betinget eiendel, skal et foretak 

anvende den andre standarden istedenfor denne standarden. Enkelte typer avsetninger er for eksempel omhandlet i 

standarder om 

a) ... 

e) forsikringskontrakter og andre kontrakter som hører inn under virkeområdet for IFRS 17 Forsikringskontrakter, 

f) ... 

IKRAFTTREDELSE 

... 

103. Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 5 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 17. 

IAS 38 Immaterielle eiendeler 

Nr. 3 endres. Nr. 130M tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

3. Dersom en annen standard fastsetter hvordan en bestemt type immateriell eiendel skal regnskapsføres, skal et foretak 

anvende den andre standarden istedenfor denne standarden. Denne standarden får for eksempel ikke anvendelse på 

følgende: 

a) … 

g) Kontrakter innenfor virkeområdet for IFRS 17 Forsikringskontrakter og enhver eiendel for kontantstrømmer ved 

anskaffelse av forsikringer som definert i IFRS 17. 

h) ... 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE 

… 

130M Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 3 endret. Ved Endringer av IFRS 17, utstedt i juni 2020, ble nr. 3 ytterligere 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 17. 

IAS 40 Investeringseiendom 

Nr. 32B endres. Nr. 85H tilføyes. 

Regnskapsprinsipp 

… 

32B Enkelte foretak driver, enten internt eller eksternt, et investeringsfond som gir investorer ytelser fastsatt på grunnlag av 

andeler i fondet. På samme måte utsteder enkelte foretak forsikringskontrakter med elementer av direkte deltakelse der 

de underliggende postene omfatter investeringseiendom. Med hensyn til nr. 32A–32B omfatter forsikringskontrakter 

også investeringskontrakter med skjønnsmessige deler. Nr. 32A tillater ikke at et foretak måler eiendommer som eies 

av fondet (eller eiendom som er en underliggende post), delvis til anskaffelseskost og delvis til virkelig verdi. (Se IFRS 

17 Forsikringskontrakter for begreper som benyttes i dette nummeret, og som er definert i nevnte standard.) 

... 



Nr. 83/414 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.12.2022 

 

 

IKRAFTTREDELSE 

… 

85H Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 32B endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 

17. 

SIC-27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale 

Henvisningene endres. 

HENVISNINGER 

... 

IFRS 17 Forsikringskontrakter 

... 

Nr. 7 endres. 

KONSENSUS 

… 

7. Andre plikter i en ordning, herunder eventuelle garantier som gis, og plikter som pådras ved avslutning før tiden, skal 

regnskapsføres i henhold til IAS 37, IFRS 9 eller IFRS 17, avhengig av vilkårene. 

Ikrafttredelsestidspunktet endres. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

Ved IFRS 17, utstedt i mai 2017, ble nr. 7 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 17. 

 __________  
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