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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/1535 

av 9. september 2015 

om en informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler for informasjonssamfunnstjenester 

(kodifisering)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 337 og 43, 

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(3) er blitt betydelig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av 

praktiske årsaker bør direktivet kodifiseres. 

2) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og 

kapital er sikret. Et av Unionens grunnleggende prinsipper er derfor forbudet mot kvantitative restriksjoner på varebytte 

og tiltak med tilsvarende virkning. 

3) For å sikre et velfungerende indre marked bør det være best mulig innsyn med hensyn til nasjonale tiltak for utarbeiding 

av tekniske forskrifter. 

4) Handelshindringer som skyldes tekniske forskrifter for produkter, kan bare tillates når de er nødvendige for å oppfylle 

grunnleggende krav og har en målsetning av allmenn interesse, som de er den viktigste garantien for.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse av 14. juli 2010 (EUT C 44 av 11.2.2011, s. 142) og uttalelse av 26. februar 2014 (EUT C 214 av 8.7.2014, s. 55). 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 13. juli 2015. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt 

regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37). Opprinnelig tittel var «europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter». Den ble endret ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/48/EF av 20. juli 1998 om endring av direktiv 98/34/EF om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter 

(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18). 

(4) Se vedlegg III del A. 
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5) Kommisjonen må ha de nødvendige opplysningene til rådighet før den vedtar tekniske bestemmelser. Derfor må 

medlemsstatene som i henhold til artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union (TEU) skal lette Kommisjonens 

oppgave, underrette den om sine planer når det gjelder tekniske forskrifter. 

6) På samme måte må alle medlemsstater informeres om tekniske forskrifter planlegges i en av dem. 

7) Formålet med det indre marked er å skape forhold som styrker foretaks konkurranseevne. For at foretak bedre skal 

kunne utnytte fordelene ved dette markedet, kreves det mer informasjon. Det er derfor nødvendig å gi markeds-

deltakerne en mulighet til å gi sin vurdering av virkningene av nasjonale tekniske forskrifter som er foreslått av andre 

medlemsstater, gjennom regelmessig offentliggjøring av titlene på de meldte forslagene, samt ved en endring av 

bestemmelsene om fortrolig behandling av forslagene. 

8) Av hensyn til rettssikkerheten bør medlemsstatene offentliggjøre at en nasjonal teknisk forskrift har blitt vedtatt i 

samsvar med formalitetene i dette direktiv. 

9) Med hensyn til tekniske forskrifter for produkter vil tiltak som skal sikre at markedet virker tilfredsstillende eller bidra 

til å utvikle det, særlig innebære at nasjonale hensikter blir mer åpne for innsyn samt en utvidelse av kriteriene og 

vilkårene for å vurdere virkningen forslag til forskrifter kan få på markedet. 

10) På bakgrunn av dette er det viktig å vurdere alle krav som er fastsatt for et produkt, og å ta hensyn til utviklingen i 

nasjonal praksis for forskrifter om produkter. 

11) Foruten tekniske spesifikasjoner, kan krav som gjelder et produkts livssyklus etter at det er brakt i omsetning, påvirke 

det frie varebyttet og skape hindringer for et velfungerende indre marked. 

12) Det er behov for å klargjøre begrepet «teknisk forskrift som faktisk skal overholdes». Bestemmelser der offentlige 

myndigheter henviser til tekniske spesifikasjoner eller andre krav, eller oppfordrer til overholdelse av disse, samt 

bestemmelser om produkter der de offentlige myndighetene medvirker i allmennhetens interesse, fører særlig til at 

nevnte spesifikasjoner og krav blir gitt en mer bindende virkning enn den de normalt ville hatt på grunn av sin private 

opprinnelse. 

13) Kommisjonen og medlemsstatene må også få tilstrekkelig tid til å foreslå endringer i det planlagte tiltaket for å fjerne 

eller redusere hindringer for det frie varebyttet som tiltaket kan føre til. 

14) Den berørte medlemsstaten bør ta hensyn til slike forslag til endringer ved utarbeidingen av den endelige teksten til det 

planlagte tiltaket. 

15) Det indre marked innebærer, særlig der medlemsstatene ikke kan gjennomføre prinsippet om gjensidig anerkjennelse, at 

Kommisjonen vedtar eller foreslår vedtakelse av bindende rettsakter. Det er innført en særlig midlertidig still-

standsperiode for å unngå at vedtakelse av nasjonale tiltak er til hinder for Europaparlamentets, Rådets eller Kommi-

sjonens vedtakelse av bindende rettsakter på samme område. 

16) Den berørte medlemsstaten skal i henhold til de generelle forpliktelsene i artikkel 4 nr. 3 i TEU utsette gjennomføringen 

av det planlagte tiltaket lenge nok til at det enten kan foretas en felles gransking av de foreslåtte endringene eller 

utarbeides forslag til en regelverksakt eller vedtas en bindende rettsakt fra Kommisjonen. 

17) Med henblikk på å lette Europaparlamentets og Rådets vedtakelse av tiltak bør medlemsstatene avstå fra å vedta 

tekniske forskrifter når Rådet har vedtatt en holdning ved første behandling av et forslag fra Kommisjonen om samme 

emne.  



Nr. 33/398 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

18) Det bør opprettes en fast komité hvis medlemmer skal oppnevnes av medlemsstatene, og som skal ha til oppgave å 

samarbeide med Kommisjonen i dens bestrebelser for å redusere mulige hindringer for det frie varebyttet. 

19) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 

lovgivning av direktivene oppført i vedlegg III del B. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

1.  I dette direktiv menes med 

a) «produkt» alle industriprodukter og landbruksprodukter, herunder fiskerivarer, 

b) «tjeneste» enhver informasjonssamfunnstjeneste, det vil si enhver tjeneste som vanligvis ytes mot vederlag, over avstand, 

og som formidles elektronisk og på individuell anmodning fra en tjenestemottaker, 

 I denne definisjonen menes med 

i) «over avstand» en tjeneste som ytes uten at partene er til stede samtidig, 

ii) «formidlet elektronisk» en tjeneste som sendes fra avsenderstedet og mottas på bestemmelsesstedet ved hjelp av utstyr 

for elektronisk behandling (herunder digital komprimering) og lagring av data, og som i sin helhet overføres, 

transporteres og mottas via kabel, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler, 

iii) «på individuell anmodning fra en tjenestemottaker» at tjenesten ytes ved overføring av data på individuell anmodning. 

 En veiledende liste over tjenester som ikke omfattes av denne definisjonen, er oppført i vedlegg I, 

c) «teknisk spesifikasjon» en spesifikasjon i et dokument som fastsetter hvilke krav det skal stilles til et produkts egenskaper, 

f.eks. med hensyn til kvalitetsnivå, yteevne, sikkerhet eller mål, herunder spesifikasjoner som er aktuelle for produktet når 

det gjelder varebetegnelse, terminologi, symboler, prøving og prøvingsmetoder, pakking, merking og etikettering samt 

framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

 Termen «teknisk spesifikasjon» dekker dessuten produksjonsmetoder og -prosesser i forbindelse med landbruksvarer i 

henhold til artikkel 38 nr. 1 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, produkter beregnet på konsum og 

fôrvarer, samt legemidler som definert i artikkel 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(1), og produksjons-

metoder og -prosesser i forbindelse med øvrige produkter når de har innvirkning på produktenes egenskaper, 

d) «annet krav» et krav som ikke er en teknisk spesifikasjon, pålagt et produkt særlig av hensyn til forbrukervern og miljøvern, 

og som gjelder dets livssyklus etter omsetning, f.eks. vilkår for bruk, resirkulering, gjenbruk eller disponering når disse 

vilkårene kan påvirke produktets sammensetning eller egenskaper eller markedsføringen av det i betydelig grad, 

e) «regel for tjenester» et krav av allmenn art om adgang til å starte og utøve tjenestevirksomhet i henhold til bokstav b), 

særlig bestemmelser som gjelder tjenesteyteren, tjenestene og tjenestemottakerne, unntatt regler som ikke er særlig rettet 

mot tjenestene definert i nevnte bokstav, 

 I denne definisjonen 

i)  anses en regel for å være særlig rettet mot informasjonssamfunnstjenester når det av begrunnelsen og ordlyden framgår 

at den i sin helhet eller i enkelte bestemmelser har som spesifikt mål og formål å uttrykkelig og målrettet regulere disse 

tjenestene,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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ii)  anses en regel ikke for å være særlig rettet mot informasjonssamfunnstjenester dersom den gjelder disse tjenestene bare 

på en indirekte eller utilsiktet måte, 

f) «teknisk forskrift» tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for tjenester, herunder relevante administrative 

bestemmelser som det er påbudt å overholde, rettslig eller faktisk, ved markedsføring, tjenesteyting, etableringen av en 

tjenesteyter eller bruk i en medlemsstat eller i en større del av denne, samt medlemsstatenes lover og forskrifter om forbud 

mot produksjon, import, markedsføring eller bruk av et produkt, eller forbud mot yting eller bruk av en tjeneste eller mot 

etablering som tjenesteyter, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 7. 

 Tekniske forskrifter som det er påbudt å overholde, skal omfatte 

i)  en medlemsstats lover eller forskrifter som enten henviser til tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for 

tjenester, eller til yrkesregler eller regler for god praksis, som igjen henviser til tekniske spesifikasjoner eller andre krav 

eller til regler for tjenester, og overholdelse av disse antas å sikre samsvar med kravene som er fastsatt i nevnte lover 

eller forskrifter, 

ii)  frivillige avtaler der offentlige myndigheter er avtalepart og som i allmennhetens interesse tar sikte på å overholde 

tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for tjenester, bortsett fra anbudsgrunnlag ved offentlige innkjøp, 

iii)  tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler som er knyttet til skattemessige eller finansielle tiltak som påvirker 

forbruket av produkter eller tjenester ved å oppmuntre til overholdelse av disse tekniske spesifikasjonene eller andre 

krav eller regler for tjenester; tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for tjenester knyttet til nasjonale 

trygdesystemer er ikke omfattet. 

 Dette omfatter tekniske forskrifter som er fastsatt av myndigheter utpekt av medlemsstatene og som er oppført på en liste 

som skal utarbeides og eventuelt ajourføres av Kommisjonen innenfor rammen av komiteen nevnt i artikkel 2. 

 Listen skal endres etter samme framgangsmåte, 

g) «forslag til teknisk forskrift» teksten i en teknisk spesifikasjon eller et annet krav eller i en regel for tjenester, herunder 

administrative bestemmelser, som er utformet i den hensikt å fastsette den som teknisk forskrift, eller for i siste instans å få 

den fastsatt som teknisk forskrift, og denne teksten er på et slikt forberedende stadium at det fremdeles kan gjøres 

vesentlige endringer i den. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  radiokringkasting, 

b)  fjernsynssendingstjenester som omfattes av artikkel 1 nr. 1 bokstav e) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EF(1). 

3.  Dette direktiv får ikke anvendelse på regler som gjelder spørsmål som dekkes av Unionens regelverk på området telekom-

munikasjonstjenester, som dekkes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(2). 

4.  Dette direktiv får ikke anvendelse på regler som gjelder spørsmål som dekkes av Unionens regelverk for finansielle 

tjenester, slik de er oppført i den ikke uttømmende listen i vedlegg II til dette direktiv. 

5.  Med unntak av artikkel 5 nr. 3, får dette direktiv ikke anvendelse på regler som vedtas av eller for markeder som er 

regulert i henhold til direktiv 2004/39/EF(3) eller av eller for andre markeder eller organer som utfører clearing- eller oppgjørs-

oppgaver for slike markeder.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 av 15.4.2010, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av 

30.4.2004, s. 1). 
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6.  Dette direktiv får ikke anvendelse på tiltak som medlemsstatene anser nødvendige i henhold til traktatene om vern av 

personer, særlig arbeidstakere, når produktene brukes, forutsatt at slike tiltak ikke påvirker produktene. 

Artikkel 2 

Det skal opprettes en fast komité, hvis medlemmer skal oppnevnes av medlemsstatene, som kan søke bistand fra sakkyndige 

eller rådgivere, og komiteen skal ledes av en representant for Kommisjonen. 

Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

Artikkel 3 

1.  Komiteen skal minst to ganger hvert år. 

Komiteen skal møte i en særlig sammensetning for å behandle spørsmål om informasjonssamfunnstjenester. 

2.  Kommisjonen skal framlegge for komiteen en rapport om gjennomføringen og anvendelsen av framgangsmåtene nevnt i 

dette direktiv samt forslag med sikte på å fjerne eksisterende eller forventede handelshindringer. 

3.  Komiteen skal ta stilling til meldingene og forslagene nevnt i nr. 2 og kan i denne forbindelse særlig foreslå for 

Kommisjonen at den 

a)  eventuelt sørger for at berørte medlemsstater først kommer innbyrdes til enighet om hensiktsmessige tiltak for å unngå faren 

for handelshindringer, 

b)  treffer alle nødvendige tiltak, 

c)  fastslår på hvilke områder det vil være nødvendig med harmonisering, og i tilfelle påtar seg den nødvendige harmoni-

seringen i en gitt sektor. 

4.  Kommisjonen skal rådspørre komiteen 

a)  når den skal velge den praktiske ordningen for iverksetting av informasjonsutvekslingen som er fastsatt i dette direktiv, og 

eventuelle endringer i ordningen, 

b)  når den gransker hvordan ordningen opprettet ved dette direktiv har fungert. 

5.  Komiteen kan rådspørre Kommisjonen om alle foreløpige forslag til teknisk forskrift som Kommisjonen har mottatt. 

6.  Alle spørsmål om gjennomføringen av dette direktiv kan framlegges for komiteen på anmodning fra lederen eller en 

medlemsstat. 

7.  Komiteens drøftinger og opplysningene som skal framlegges for den, skal være fortrolige. 

Forutsatt at de nødvendige forholdsregler er tatt, kan likevel komiteen og de nasjonale myndighetene rådspørre fysiske eller 

juridiske personer, herunder personer i privat sektor, for å få en sakkyndig uttalelse. 

8.  Med hensyn til regler for tjenester kan Kommisjonen og komiteen rådspørre fysiske eller juridiske personer fra industrien 

eller akademia, og om mulig representative organer som kan avgi en sakkyndig uttalelse om formålene med og de sosiale og 

samfunnsmessige følgene av et forslag til regler for tjenester, og ta hensyn til deres råd når de anmodes om å uttale seg.  
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Artikkel 4 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 5 nr. 1 oversende til Kommisjonen alle anmodninger til standardiseringsorganer 

om å utarbeide tekniske spesifikasjoner eller en standard for spesifikke produkter med det formål å innføre en teknisk forskrift 

for slike produkter i form av forslag til tekniske forskrifter, og angi grunnene for å innføre dem. 

Artikkel 5 

1.  Med forbehold for artikkel 7 skal medlemsstatene umiddelbart oversende Kommisjonen alle forslag til tekniske 

forskrifter, unntatt når en slik teknisk forskrift bare er en uavkortet gjengivelse av en internasjonal eller europeisk standard, der 

det i så fall er tilstrekkelig med opplysninger om den aktuelle standarden, og de skal også gi Kommisjonen en kort melding om 

grunnene til at det er nødvendig å innføre en slik teknisk forskrift, dersom dette ikke allerede framgår av forslaget. 

Medlemsstatene skal om nødvendig samtidig oversende Kommisjonen teksten til de lovene og forskriftene som hovedsakelig 

og direkte ligger til grunn, dersom det er nødvendig å kjenne en slik tekst for å kunne vurdere rekkevidden av forslaget til 

teknisk forskrift, dersom den ikke har blitt oversendt i en tidligere melding. 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en ny melding på vilkårene fastsatt i første og annet ledd i dette nummer dersom 

de foretar vesentlige endringer i forslaget til forskrift som fører til en endring av virkeområdet, en avkorting av den opprinnelig 

fastsatte tidsplanen for gjennomføring, en tilføyelse av spesifikasjoner eller krav eller en innstramming av disse. 

Dersom et forslag til teknisk forskrift særlig tar sikte på å begrense markedsføringen eller bruken av et kjemisk stoff, preparat 

eller produkt av hensyn til folkehelsen eller vern av forbrukerne eller miljøet, skal medlemsstatene dessuten oversende et 

sammendrag av eller henvisninger til de relevante opplysningene om det aktuelle stoffet, preparatet eller produktet og om kjente 

erstatningsprodukter som finnes på markedet, i det omfang disse opplysningene er tilgjengelige, og angi hvilke virkninger 

tiltaket forventes å ha på folkehelsen, vernet av forbrukerne og miljøet, sammen med en risikovurdering, som der det er 

hensiktsmessig foretas i samsvar med prinsippene fastsatt i den relevante delen av avsnitt II.3 i vedlegg XV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1). 

Kommisjonen skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene om forslaget til teknisk forskrift og alle andre dokumenter 

som den har fått tilsendt, og den kan også framlegge forslaget for komiteen nevnt i artikkel 2 i dette direktiv og eventuelt for 

vedkommende komité på det aktuelle området, til uttalelse. 

Med hensyn til tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for tjenester nevnt i artikkel 1 nr. 1 annet ledd punkt iii) i 

dette direktiv kan Kommisjonens eller medlemsstatenes kommentarer eller utførlige uttalelser bare berøre de aspektene som 

eventuelt utgjør en handelshindring, eller med hensyn til regler for tjenester, en hindring for fri bevegelighet for tjenester eller 

etableringsadgang for tjenesteytere, og ikke tiltakets skattemessige eller finansielle sider. 

2.  Kommisjonen og medlemsstatene kan gi kommentarer til den medlemsstaten som har framlagt et forslag til tekniske 

forskrift, og medlemsstaten skal, så langt det er mulig, ta hensyn til dem i den videre forberedelsen av forskriften. 

3.  Medlemsstatene skal omgående oversende Kommisjonen den endelige teksten til en teknisk forskrift. 

4.  Opplysninger gitt i henhold til denne artikkel skal ikke være fortrolige, med mindre medlemsstaten som har gitt melding, 

uttrykkelig anmoder om det. Enhver slik anmodning skal være begrunnet. 

I tilfeller der en slik anmodning framsettes, kan komiteen nevnt i artikkel 2 og de nasjonale myndighetene, forutsatt at de 

nødvendige forholdsreglene er tatt, søke en sakkyndig uttalelse fra fysiske eller juridiske personer i privat sektor.  

  

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

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

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

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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5.  Når et forslag til tekniske forskrifter utgjør en del av tiltak som på forslagsstadiet skal oversendes Kommisjonen i henhold 

til en annen unionsrettsakt, kan medlemsstatene oversende meldingen som nevnt i nr. 1 i henhold til denne andre rettsakten, 

forutsatt at de formelt angir at nevnte melding også skal gjelde i henhold til dette direktiv. 

Dersom Kommisjonen ikke reagerer på et forslag til teknisk forskrift innenfor rammen av dette direktiv, skal dette ikke berøre 

andre beslutninger som måtte treffes innenfor rammen av andre unionsrettsakter. 

Artikkel 6 

1.  Medlemsstatene skal utsette vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i tre måneder fra dagen Kommisjonen mottar 

meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1. 

2.  Medlemsstatene skal utsette 

— vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i form av en frivillig avtale, som fastlagt i artikkel 1 nr. 1 bokstav f) ii), i fire 

måneder, 

— uten at nr. 3, 4 og 5 i denne artikkel berøres, vedtakelsen av alle andre forslag til teknisk forskrift, i seks måneder, med 

unntak av forslag som gjelder tjenester, 

regnet fra den dato Kommisjonen mottar meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1, dersom Kommisjonen eller en annen medlemsstat 

innen tre måneder etter denne dato avgir en utførlig uttalelse om at det planlagte tiltaket kan skape hindringer for det frie 

varebyttet på det indre marked, 

— uten at nr. 4 og 5 berøres, vedtakelsen av et forslag til regler for tjenester, i fire måneder regnet fra den dato Kommisjonen 

mottar meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1, dersom Kommisjonen eller en annen medlemsstat innen tre måneder etter denne 

dato avgir en utførlig uttalelse om at det planlagte tiltaket kan skape hindringer for den frie bevegeligheten for tjenester 

eller for etableringsadgangen for tjenesteytere på det indre marked. 

Med hensyn til forslag til regler for tjenester kan Kommisjonens eller medlemsstatenes utførlige uttalelser ikke berøre 

kulturpolitiske tiltak, særlig på det audiovisuelle området, som medlemsstatene måtte vedta i samsvar med unionsretten for å ta 

hensyn til sitt språklige mangfold, nasjonale og regionale særtrekk samt sin kulturarv. 

Den berørte medlemsstaten skal avlegge rapport til Kommisjonen om hvordan den har til hensikt å følge opp slike utførlige 

uttalelser. Kommisjonen skal kommentere oppfølgingen. 

Med hensyn til regler for tjenester skal den berørte medlemsstaten eventuelt oppgi årsakene til at det ikke kan tas hensyn til de 

utførlige uttalelsene. 

3.  Medlemsstatene skal, med unntak for forslag som gjelder tjenester, utsette vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i 

12 måneder regnet fra dagen Kommisjonen mottar meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1 i dette direktiv, dersom Kommisjonen 

innen tre måneder etter denne dato gjør kjent at den har til hensikt å foreslå eller vedta et direktiv, en forordning eller en 

beslutning om dette i samsvar med artikkel 288 i TEUV. 

4.  Medlemsstatene skal utsette vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i 12 måneder regnet fra dagen Kommisjonen 

mottar meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1 i dette direktiv, dersom Kommisjonen innen tre måneder etter denne dato gjør kjent at 

den har fastslått at forslaget til teknisk forskrift gjelder et emne som omfattes av et forslag til direktiv, forordning eller 

beslutning som er forelagt Europaparlamentet og Rådet samsvar med artikkel 288 i TEUV. 

5.  Dersom Rådet vedtar en felles holdning ved første behandling i stillstandsperioden nevnt i nr. 3 og 4, skal denne perioden 

forlenges til 18 måneder, med forbehold for nr. 6.  
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6.  Forpliktelsene nevnt i nr. 3, 4 og 5 skal opphøre 

a)  når Kommisjonen informerer medlemsstatene om at den ikke lenger har til hensikt å foreslå eller vedta en bindende rettsakt, 

b)  når Kommisjonen informerer medlemsstatene om at den trekker sitt forslag eller utkast tilbake, eller 

c)  når Europaparlamentet og Rådet eller Kommisjonen har vedtatt en bindende rettsakt. 

7.  Nr. 1–5 får ikke anvendelse når en medlemsstat 

a)  av presserende årsaker som skyldes en alvorlig og uforutsigbar situasjon som gjelder vern av folkehelsen, samfunns-

sikkerheten eller vern av dyr eller planter, og for regler for tjenester også den offentlige orden og særlig vern av 

mindreårige, må forberede tekniske forskrifter på meget kort varsel for å vedta og innføre dem umiddelbart, uten at 

konsultasjon er mulig, eller 

b)  av presserende årsaker som skyldes en alvorlig og uforutsigbar situasjon, i forbindelse med vern av finanssystemets 

sikkerhet og integritet, og særlig vern av innskytere, investorer og forsikrede, umiddelbart må vedta og iverksette regler 

som gjelder finansielle tjenester. 

Medlemsstaten skal i meldingen nevnt i artikkel 5 angi grunnene som gjør den hurtige innføringen av de aktuelle tiltakene 

nødvendig. Kommisjonen skal uttale seg om meldingen så snart som mulig. Den skal treffe egnede tiltak i tilfeller der denne 

framgangsmåten blir misbrukt. Kommisjonen skal holde Europaparlamentet underrettet. 

Artikkel 7 

1.  Artikkel 5 og 6 får ikke anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter eller på frivillige avtaler, dersom medlems-

statene dermed 

a)  oppfyller bindende unionsrettsakter som fører til vedtakelse av tekniske spesifikasjoner eller regler for tjenester, 

b)  oppfyller forpliktelser som følger av internasjonale avtaler som fører til vedtakelse av felles spesifikasjoner eller regler for 

tjenester i Unionen, 

c)  anvender beskyttelsesklausuler som er fastsatt i bindende unionsrettsakter, 

d)  anvender artikkel 12 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF(1), 

e)  begrenser seg til å fullbyrde en dom avsagt av Den europeiske unions domstol, 

f)  begrenser seg til å endre en teknisk forskrift i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav f) på anmodning fra Kommisjonen, med 

henblikk på å fjerne en handelshindring eller med hensyn til regler som gjelder tjenester, en hindring for fri bevegelighet for 

tjenester eller etableringsadgang for tjenesteytere. 

2.  Artikkel 6 får ikke anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter som forbyr produksjon, forutsatt at de ikke hindrer 

det frie varebyttet. 

3.  Artikkel 6 nr. 3–6 får ikke anvendelse på de frivillige avtalene som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd  

punkt ii). 

4.  Artikkel 6 får ikke anvendelse på de tekniske spesifikasjonene eller andre krav eller regler for tjenester som er nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd punkt iii). 

Artikkel 8 

Kommisjonen skal hvert annet år framlegge rapport for Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale 

komité om resultatene av anvendelsen av dette direktiv. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4). 
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Kommisjonen skal offentliggjøre årlig statistikk over meldingene som er mottatt, i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 9 

Når tekniske forskrifter vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 10 

Direktiv 98/34/EØF, endret ved rettsaktene oppført i vedlegg III del A til dette direktiv, oppheves, uten at det berører 

medlemsstatenes forpliktelser i forbindelse med fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene angitt i 

vedlegg III del B til det opphevede direktivet og i vedlegg III del B til dette direktiv. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 11 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 12 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 9. september 2015. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

N. SCHMIT 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Veiledende liste over tjenester som ikke omfattes av artikkel 1 nr. 1 bokstav b) annet ledd 

1. Tjenester som ikke ytes «over avstand» 

Tjenester som ytes når yteren og mottakeren av tjenesten er fysisk til stede, selv om det brukes elektroniske innretninger: 

a)  Undersøkelse eller behandling på et legekontor ved hjelp av elektronisk utstyr, men der pasienten er fysisk til stede. 

b)  Søking i en elektronisk katalog i en butikk der kunden er fysisk til stede. 

c)  Bestilling av en flybillett via et PC-nettverk i et reisebyrå der kunden er fysisk til stede. 

d)  Tilbud av elektroniske spill i en automatspillehall der brukeren er fysisk til stede. 

2. Tjenester som ikke er «formidlet elektronisk» 

— Tjenester der innholdet er materielt selv om de innebærer bruk av elektroniske innretninger: 

a)  Penge- eller billettautomater (pengesedler, togbilletter). 

b)  Tilgang til veinett, parkeringsplasser osv. mot betaling, selv om det ved inngang/utgang finnes elektroniske innretninger 

for å kontrollere tilgangen og/eller sikre korrekt betaling. 

— Offlinetjenester: distribusjon av CD-ROM eller programvare på diskett. 

— Tjenester som ikke ytes ved hjelp av elektroniske systemer for lagring og behandling av data: 

a)  Taletelefonitjenester. 

b)  Telefaks-/telekstjenester. 

c)  Tjenester som ytes via taletelefoni eller telefaks. 

d)  Konsultasjon av lege ved hjelp av telefon/telefaks. 

e)  Konsultasjon av advokat ved hjelp av telefon/telefaks. 

f)  Direkte markedsføring ved hjelp av telefon/telefaks. 

3. Tjenester som ikke ytes «på individuell anmodning fra mottakeren av tjenester» 

Tjenester som ytes ved forsendelse av data uten individuell anmodning, og som skal mottas samtidig av et ubegrenset antall 

mottakere (punkt-til-flerpunktsoverføring): 

a)  Fjernsynssendinger (herunder tjenester som er nært beslektet med bestillingsvideo) nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav e) i 

direktiv 2010/13/EU, 

b)  Radiokringkasting. 

c)  Tekst-tv (på tv). 

 _____  
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VEDLEGG II 

Veiledende liste over finansielle tjenester som omfattes av artikkel 1 nr. 4 

— Investeringstjenester, 

— forsikrings- og gjenforsikringstransaksjoner, 

— banktjenester, 

— transaksjoner i forbindelse med pensjonsfond, 

— tjenester i forbindelse med termin- eller opsjonstransaksjoner. 

Disse tjenestene omfatter særlig 

a)  investeringstjenester som nevnt i vedlegget til direktiv 2004/39/EF, tjenester som ytes av foretak for kollektiv investering, 

b)  tjenester i forbindelse med virksomhet som omfattes av gjensidig anerkjennelse, og som er nevnt i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1), 

c)  transaksjoner i forbindelse med forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(2). 

 _____  

  

(1) 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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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VEDLEGG III 

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over endringsdirektiver 

(nevnt i artikkel 10) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF 

(EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37) 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/48/EF 

(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18) 

 

Del 1 avdeling H i vedlegg II til tiltredelsesakten av 2004 

(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 68) 

Bare henvisningen i punkt 2 til direktiv 98/34/EF 

Rådsdirektiv 2006/96/EF 

(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81) 

Bare henvisningen i artikkel 1 til direktiv 98/34/EF 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12) 

Bare artikkel 26 nr. 2 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal rett 

(nevnt i artikkel 10) 

Direktiv Frist for innarbeiding 

98/34/EF — 

98/48/EF 5. august 1999 

2006/96/EF 1. januar 2007 
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VEDLEGG IV 

Sammenligningstabell 

Direktiv 98/34/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 første ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 1 innledende tekst 

Artikkel 1 første ledd punkt 1 Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 første ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) første ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 annet ledd første strekpunkt Artikkel 1 bokstav b) annet ledd punkt i) 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) annet ledd punkt ii) 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 annet ledd tredje strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) annet ledd punkt iii) 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 tredje ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) tredje ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 2) fjerde ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 fjerde ledd første strekpunkt Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 fjerde ledd annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 1 første ledd punkt 3 Artikkel 1 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 1 første ledd punkt 4 Artikkel 1 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 første ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav e) første ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 annet ledd Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 tredje ledd Artikkel 1 nr. 4 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 fjerde ledd Artikkel 1 nr. 5 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 femte ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 1 bokstav e) annet ledd innledende tekst 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 femte ledd første strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav e) annet ledd punkt i) 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 femte ledd annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav e) annet ledd punkt ii) 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 første ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) første ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 annet ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd innledende tekst 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 annet ledd første strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd punkt i) 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd punkt ii) 
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Direktiv 98/34/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 annet ledd tredje strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd punkt iii) 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 tredje ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) tredje ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 fjerde ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) fjerde ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 12 Artikkel 1 nr. 1 bokstav g) 

Artikkel 1 annet ledd Artikkel 1 nr. 6 

Artikkel 5 Artikkel 2 

Artikkel 6 nr. 1 og 2 Artikkel 3 nr. 1 og 2 

Artikkel 6 nr. 3 innledende tekst Artikkel 3 nr. 3 innledende tekst 

Artikkel 6 nr. 3 annet strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav a) 

Artikkel 6 nr. 3 tredje strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) 

Artikkel 6 nr. 3 fjerde strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav c) 

Artikkel 6 nr. 4 innledende tekst Artikkel 3 nr. 4 innledende tekst 

Artikkel 6 nr. 4 bokstav c) Artikkel 3 nr. 4 bokstav a) 

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

Artikkel 6 nr. 5–8 Artikkel 3 nr. 5–8 

Artikkel 7 Artikkel 4 

Artikkel 8 Artikkel 5 

Artikkel 9 nr. 1–5 Artikkel 6 nr. 1–5 

Artikkel 9 nr. 6 innledende tekst Artikkel 6 nr. 6 innledende tekst 

Artikkel 9 nr. 6 første strekpunkt Artikkel 6 nr. 6 bokstav a) 

Artikkel 9 nr. 6 annet strekpunkt Artikkel 6 nr. 6 bokstav b) 

Artikkel 9 nr. 6 tredje strekpunkt Artikkel 6 nr. 6 bokstav c) 

Artikkel 9 nr. 7 første ledd innledende tekst Artikkel 6 nr. 7 første ledd innledende tekst 

Artikkel 9 nr. 7 første ledd første strekpunkt Artikkel 6 nr. 7 første ledd bokstav a) 

Artikkel 9 nr. 7 første ledd annet strekpunkt Artikkel 6 nr. 7 første ledd bokstav b) 

Artikkel 9 nr. 7 annet ledd Artikkel 6 nr. 7 annet ledd 

Artikkel 10 nr. 1 innledende tekst Artikkel 7 nr. 1 innledende tekst 

Artikkel 10 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 10 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav c) 
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Direktiv 98/34/EF Dette direktiv 

Artikkel 10 nr. 1 fjerde strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 10 nr. 1 femte strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 10 nr. 1 sjette strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav f) 

Artikkel 10 nr. 2, 3 og 4 Artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 

Artikkel 11 første punktum Artikkel 8 første ledd 

Artikkel 11 annet punktum Artikkel 8 annet ledd 

Artikkel 12 Artikkel 9 

Artikkel 13 — 

— Artikkel 10 

Artikkel 14 Artikkel 11 

Artikkel 15 Artikkel 12 

Vedlegg III — 

Vedlegg IV — 

Vedlegg V Vedlegg I 

Vedlegg VI Vedlegg II 

— Vedlegg III 

— Vedlegg IV 

 


