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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/759 

av 13. mai 2019 

om fastsetjing av overgangsføresegner om gjennomføring av folkehelsekrav ved import av næringsmiddel som inneheld 

både produkt av vegetabilsk opphav og foredla produkt av animalsk opphav (samansette produkt)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særleg artikkel 9 nr. 2 første leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsett vesentlege endringar av dei reglane og framgangsmåtane på området 

folkehelse (næringsmiddeltryggleik) som driftsansvarlege for næringsmiddel må rette seg etter. Det er særleg fastsett 

visse vilkår for import til Unionen av næringsmiddel som inneheld både produkt av vegetabilsk opphav og foredla 

produkt av animalsk opphav (samansette produkt). 

2) I kommisjonsforordning (EU) 2017/185(2) er det fastsett overgangsføresegner om unntak frå desse reglane for 

driftsansvarlege for næringsmiddelføretak som importerer næringsmiddel som inneheld både produkt av vegetabilsk 

opphav og foredla produkt av animalsk opphav (samansette produkt), bortsett frå dei produkta som er nemnde i artikkel 

3 nr. 1 og 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012(3), og som folkehelsekrava ved import til Unionen enno ikkje er 

fastsette for på unionsplan. Dette unntaket gjeld fram til 31. desember 2020. 

3) I europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 («dyrehelseregelverket»)(4) er det fastsett reglar for førebygging 

og motkjemping av dyresjukdommar som kan overførast til dyr eller menneske. Ho gjeld for produkt av animalsk 

opphav og difor for samansette produkt slik det er definert i artikkel 2 bokstav a) i kommisjonsvedtak 2007/275/EF(5). 

Når forordninga vert teken i bruk, vil ho gje krav som skal oppfyllast for at dyr, økslingsmateriale og produkt av 

animalsk opphav kan innførast til Unionen frå tredjestatar og territorium. Forordninga skal nyttast frå 21. april 2021. 

4) For å sikre rettsleg klarleik og konsekvens og lette overgangen til dei nye reglane for dei driftsansvarlege og dei rette 

styresmaktene må dei nye importvilkåra for samansette produkt som er omfatta av artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF)  

nr. 853/2004, takast i bruk frå ein og same dato. Utløpsdatoen for desse overgangsføresegnene bør difor utsetjast til 

20. april 2021. 

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål 

I denne forordninga vert det fastsett overgangsføresegner om gjennomføringa av visse føresegner i forordning (EF) 

nr. 853/2004 i ein overgangsperiode frå 1. januar 2021 til 20. april 2021. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 14.5.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/185 av 2. februar 2017 om fastsettelse av overgangsbestemmelser for anvendelsen av visse 

bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (TEU L 29 av 3.2.2017, s. 21). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012 av 11. januar 2012 om fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater for import til og transitt 

gjennom Unionen av visse sammensatte produkter og om endring av vedtak 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 (TEU L 12 av 

14.1.2012, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (TEU L 84 av 31.3.2016, s. 1). 

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

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

2019/EØS/102/01 
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Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga tyder «samansett produkt» eit samansett produkt slik det er definert i artikkel 2 bokstav a) i vedtak 

2007/275/EF. 

Artikkel 3 

Unntak frå folkehelsekrav ved import av næringsmiddel som inneheld både produkt av vegetabilsk opphav og foredla 

produkt av animalsk opphav 

Som unntak frå artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 skal driftsansvarlege for næringsmiddelføretak som importerer 

næringsmiddel som inneheld både produkt av vegetabilsk opphav og foredla produkt av animalsk opphav, bortsett frå dei 

produkta som er nemnde i artikkel 3 nr. 1 og 3 i forordning (EU) nr. 28/2012, vere fritekne frå dei krava som er nemnde i 

artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 853/2004. 

Ved import av slike produkt skal dei folkehelsekrava ved import som gjeld i importmedlemsstaten, oppfyllast. 

Artikkel 4 

Ikraftsetjing og bruk 

Denne forordninga tek til å gjelde den tredje dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 1. januar 2021 til 20. april 2021. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 13. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1084 

av 25. juni 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listen over godkjente eller registrerte 

virksomheter, anlegg og driftsansvarlige samt sporbarheten for visse animalske biprodukter og avledede produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002(1), 

særlig artikkel 21 nr. 5 bokstav a), artikkel 23 nr. 3, artikkel 41 nr. 4, artikkel 47 nr. 2 og artikkel 48 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(2) er det fastsatt regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1069/2009, 

herunder krav som gjelder handelsdokumenter og sporbarhet for animalsk biprodukter og avledede produkter. 

2) I henhold til artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal hver forsendelse av animalske biprodukter og avledede 

produkter under transport følges av et handelsdokument som er utarbeidet i samsvar med malen fastsatt i vedlegg VIII 

til forordning (EU) nr. 142/2011 og som er utfylt av den driftsansvarlige. 

3) Vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal melde forsendelsen av animalske biprodukter og avledede produkter 

som omfattes av artikkel 48 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten 

gjennom det integrerte datasystemet for veterinærmyndighetene (TRACES), som ble innført ved kommisjonsvedtak 

2004/292/EF(3). 

4) Med henblikk på effektiv offentlig kontroll på bestemmelsesstedet bør driftsansvarlige som er involvert i sending av 

forsendelser som omfattes av artikkel 48 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, tillates bare å velge bestemmelsessted 

fra lister over godkjente eller registrerte virksomheter og anlegg som er integrert i TRACES, og ikke fra lister over 

registrerte driftsansvarlige som også er integrert i TRACES. 

5) Forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres slik at den omfatter krav til de harmoniserte listene over godkjente eller 

registrerte virksomheter og anlegg og fastsetter at harmoniserte og ajourførte lister legges inn i eller er tilgjengelige via 

TRACES. En ny artikkel bør derfor tilføyes i kapittel VI i forordning (EU) nr.142/2011. 

6) Harmonisering av lister eller tilgjengelighet via TRACES kan innebære en administrativ byrde for vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene. Vedkommende myndigheter bør derfor ha en passende overgangsperiode for 

gjennomføringen av de nye bestemmelsene. 

7) Artikkel 30 i forordning (EU) nr. 142/2011 bør ikke få anvendelse ved særskilte forflytninger av animalske biprodukter 

og avledede produkter mellom områder i Den russiske føderasjon angitt i artikkel 29 i nevnte forordning og ved særskilt 

transitt gjennom Kroatia av animalske biprodukter og avledede produkter som kommer fra Bosnia-Hercegovina og som 

er beregnet på tredjestater angitt i artikkel 29a i nevnte forordning. De særlige kravene til forflytninger og transitt 

fastsatt i ovennevnte artikler sikrer et egnet nivå for vern av menneskers og dyrs helse, og muliggjør dermed et unntak 

fra oppføring på listen over virksomheter og opprinnelsesanlegg i TRACES. 

8) Artikkel 30 i forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 26.6.2019, s. 100, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 249/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

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

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

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

(3) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 

av 31.3.2004, s. 63). 

2019/EØS/102/02 
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9) I henhold til artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal driftsansvarlige påse at animalske biprodukter og 

avledede produkter under transport følges av et handelsdokument. For å hindre at visse animalske biprodukter og 

avledede produkter brukes i produksjonskjeden for fôr til produksjonsdyr, bør virksomheten som utøves av registrerte 

næringsdrivende som har ansvaret for å organisere transportene, presiseres og gjøres mer oversiktlig med henblikk på 

offentlig kontroll. Modellen for handelsdokumentet som skal følge ovennevnte animalske biprodukter og avledede 

produkter, bør tilpasses for å gi nødvendige opplysninger. 

10) Visse animalske biprodukter og avledede produkter i artikkel 48 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 omfattes av 

kanaliseringsordninger. Driftsansvarlige og vedkommende myndigheter bør, når lagring kreves, sikre at slike animalske 

biprodukter eller avledede produkter alltid ankommer et lagringsanlegg som er registrert i samsvar med artikkel 23 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, en virksomhet eller et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 

nr. 1 i nevnte forordning eller ankommer et bestemmelsessted i henhold til artikkel 24 nr. 1 bokstav j) i)-–v). Det er 

derfor nødvendig å tilpasse modellen for handelsdokument til kravene fastsatt i artikkel 48 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

11) Varigheten av transporten mellom opprinnelsesstedet og bestemmelsesstedet bør begrenses til 15 virkedager for å sikre 

forsendelsenes sporbarhet. Dersom en forsendelse ikke ankommer bestemmelsesstedet innenfor dette tidsrommet, skal 

alle berørte vedkommende myndigheter umiddelbart fastslå hvor forsendelsen befinner seg. 

12) Flere nye varer er gjenstand for handel mellom medlemsstatene. Handelsdokumentet bør revideres med henblikk på 

oppføring av disse nye varene i samsvar med dette. 

13) Vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

14) Forsendelse til andre medlemsstater av animalske biprodukter og avledede produkter som nevnt i artikkel 48 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 må forhåndsgodkjennes av vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten etter 

søknad fra den driftsansvarlige. I vedlegg XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes et standardformat for godkjenning 

av forsendelse av animalske biprodukter eller avledede produkter til en annen medlemsstat. Dette formatet bør endres, slik 

at det omfatter opplysninger om det godkjente bestemmelsesstedet for avledede produkter samt godkjente brukere av 

animalske biprodukter eller avledede produkter. Godkjenning av nevnte animalske biprodukter og avledede produkter i én 

medlemsstat utelukker ikke at vedkommende myndigheter i andre medlemsstater avviser en slik forsendelse. Et 

standardformat for godkjenning bør innføres i TRACES og knyttes elektronisk til handelsdokumentet som brukes til 

godkjente forsendelser av animalske biprodukter eller avledede produkter for å hindre at handelsdokumentet opprettes uten 

at et utfylt søknadsskjema er blitt godkjent av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet. 

15) Vedlegg XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) Ny artikkel 20a skal lyde: 

«Artikkel 20a 

Lister over virksomheter, anlegg og driftsansvarlige i medlemsstatene 

Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal sørge for at ajourførte lister over virksomheter, anlegg og driftsansvarlige 

nevnt i artikkel 47 nr. 1 første ledd i forordning (EF) nr. 1069/2009 er 

a) utarbeidet i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som er offentliggjort på Kommisjonens nettsted(*), 

b) lagt inn enten i TRACES eller er tilgjengelige via TRACES senest 31. oktober 2021. 

  

(*) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf» 
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2) I artikkel 30 skal nytt ledd lyde: 

«Denne artikkel får ikke anvendelse på særlige forflytninger av forsendelser av animalske biprodukter og avledede 

produkter som kommer fra og skal til Den russiske føderasjon som nevnt i artikkel 29, og på forflytninger av forsendelser 

av animalske biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina til tredjestater som nevnt i artikkel 29a.» 

3) I artikkel 32 skal nr. 7 lyde: 

«7. Driftansvarlige skal inngi søknader om godkjenning som nevnt i nr. 6 i samsvar med standardformatet fastsatt i  

kapittel III avsnitt 10 i vedlegg XVI til denne forordning via TRACES.» 

4) Vedlegg VIII og XVI endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 25. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg VIII kapittel III nr. 6 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav f) skal punkt iv)–vii) lyde: 

«iv) Navn på og adresse til opprinnelsesvirksomheten eller -anlegget for materialet og godkjennings- eller registrerings-

nummeret tildelt i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 eller, eventuelt, i samsvar med forordning (EF) 

nr. 852/2004(1), (EF) nr. 853/2004(2) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005(3) samt 

behandlingens art og metode, etter hva som er relevant. 

v) Navn på og adresse og registreringsnummer til transportøren av materialet. 

vi) Navn på og adresse til bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget og registrerings- eller godkjenningsnummeret 

tildelt i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 eller, eventuelt, i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 

eller (EF) nr. 183/2005. 

vii) Ved transport i containere, containerens fullstendige identifikasjonsnummer («BIC-kode») utstedt i samsvar med 

kravene fastsatt av Bureau International des containers et du Transport intermodal(4). 

viii) Ved eksport av bearbeidet animalsk protein og produkter som inneholder bearbeidede animalske proteiner som 

nevnt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, utførselsmedlemsstaten og grensekontrollstasjonen for 

utførsel nevnt i kommisjonsvedtak 2009/821/EF(5).» 

b) Ny bokstav i) skal lyde: 

«i) Vedkommende myndighet med ansvar for bestemmelsesstedet nevnt i artikkel 48 nr. 3 annet ledd i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 skal innen 15 virkedager etter mottak av opplysningene nevnt i artikkel 48 nr. 3 første ledd i 

nevnte forordning, underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om forsendelsens ankomst 

via TRACES.»  

  

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

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

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

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 

8.2.2005, s. 1). 

(4) https://www.bic-code.org/identification-number/ 

(5) Kommisjonsvedtak 2009/281/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 
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c) Modellen for handelsdokumentet skal erstattes med følgende: 

«Handelsdokument 

For transport i Den europeiske union av animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på 

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

DEN EUROPEISKE UNION Handelsdokument 

D
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I.1. Avsender  

Navn  

Adresse 

Godkjennings- eller registreringsnummer  

Postnummer 

I.2. Dokumentets 
referansenummer 

I.2.a Lokalt referansenr. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker  

Navn  

Adresse 

Postnummer 

Godkjennings- eller registreringsnummer  

Tlf. 

I.6. Registrert forhandler  

Navn 

Registreringsnummer  

Adresse 

Postnummer  

Medlemsstat 

 I.7.  

I.8. Opprinnelsesstat ISO-
kode 

I.9. Opprinnel-
sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-
sesstat 

ISO-
kode 

I.11. Bestemmel-
sesregion 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

Virksomhet   

Navn Godkjennings- eller 
registreringsnummer  

Adresse 

Postnummer 

I.13.  Bestemmelsessted  

Virksomhet  

Navn Godkjennings- eller 
registreringsnummer  

Adresse 

Postnummer 

I.14.  Lastested I.15.  Avsendelsesdato 

 I.16.  Transportmiddel 

Fly  Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

I.17.  Transportør 

Navn Godkjennings- eller 
registreringsnummer  

Adresse 

Postnummer Medlemsstat 

 I.18.  Varebeskrivelse  I.19.  Varenummer (KN-kode) 

  I.20.  Samlet mengde 
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I.21.  Produkttemperatur I.22.  Antall kolli 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   Kontrollert temperatur   

I.23.  Forseglingsnummer dersom forsegling kreves av vedkommende myndighet, og 
containerens BIC-identifikasjonsnummer 

I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til 

Fôrvarer   Fôr til kjæledyr    Organisk gjødsel / jordforbedringsmidler   

Teknisk bruk   

Forsendelsen omfattes av kravene i forordning (EF) nr. 999/2001.  

Fiskeolje/fiskemel i kategori 3 med altfor høyt innhold av dioksiner og/eller PCB beregnet på detoksifisering i henhold til 
forordning (EU) 2015/786.   

I.26. I.27. Transitt gjennom medlemsstater  

Medlemsstat ISO-kode  

Medlemsstat ISO-kode  

Medlemsstat ISO-kode 

I.28. Eksport  

Tredjestat  ISO-kode  

Utførselssted  Kode 

I.29. 

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnr. 

Art  Varenes art  Kategori  Type behandling  Produksjonsanlegg  Partinummer 
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 STAT Animalske biprodukter / avledede produkter som ikke er beregnet 
på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

D
e
l 

II
: 

E
rk

læ
ri

n
g

 

II.1  Avsenderens erklæring 

Undertegnede erklærer at 

II.1.1. opplysningene i del I er korrekte, 

II.1.2. alle forholdsregler er tatt for å unngå at de animalske biproduktene eller bearbeidede produktene kontamineres med 
sykdomsframkallende stoffer, og for å unngå krysskontaminering mellom forskjellige kategorier. 

Merknader 

Del I: 

— Rubrikk I.1: Den juridiske eller fysiske personen som bestiller transporten angis i dokumentet som kreves i Den 
internasjonale overenskomst om grensekryssende transport på landevei (CMR). 

— Rubrikk I.5: Den juridiske eller fysiske personen som er mottaker av forsendelsen. 

— Rubrikk l.6 [frivillig, dersom det er relevant]: Den registrerte næringsdrivendes navn, adresse og registreringsnummer. 

— Rubrikk I.9 og I.11: Dersom det er relevant. 

— Rubrikk I.12, I.13: Godkjenningsnummer eller registreringsnummer. 

Når det gjelder 

— produkter som omfattes av artikkel 48 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, bare et lagringsanlegg, avfalls-
forbrennings- eller samforbrenningsanlegg som er registrert i samsvar med artikkel 23 nr. 1 bokstav a), en virksomhet 
eller et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller, dersom det gjelder 
husdyrgjødsel, den godkjente bestemmelsesdriftsenheten, 

— fiskeolje eller fiskemel i kategori 3 for detoksifisering i henhold til forordning (EU) 2015/786, angis godkjennings-
nummeret til bestemmelsesanlegget i henhold til forordning (EF) nr. 183/2005 eller forordning (EU) 2015/786. 

— Rubrikk I.14: Utfylles dersom annet enn I.1. og I.12. 

— Rubrikk I.17: Den faktiske transportørens registrerings- eller godkjenningsnummer. Dersom dette er de samme 
opplysningene som i rubrikk I.6, brukes bare rubrikk I.17. 

— Rubrikk I.23: Ved transport i container er containerens fullstendige identifikasjonsnummer («BIC-kode») obligatorisk. 

— Rubrikk I.25: teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr eller organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler. Tekniske produkter 
kan ikke benyttes i fôrvarer, fôr til kjæledyr eller organisk gjødsel / jordforbedringsmidler. 

— Rubrikk I.31: 

 

 Dyreart:  For kategori 3-materiale og avledede produkter beregnet på bruk som fôrmidler. Velg blant følgende: 
fugler, drøvtyggere, svin, andre pattedyr, fisker, bløtdyr, krepsdyr, insekter (art dersom det er aktuelt), 
andre virvelløse dyr, blandede arter av ikke-drøvtyggere, blandede arter som omfatter drøvtyggere. 

Varens art: Angi en vare valgt fra følgende liste: «biprodukter av biavl», «blodprodukter», «blod», «blodmel», 
«råtnerester», «mage- og tarminnhold», «tyggesaker til hunder», «fiskemel», «animalske 
smaksforsterkere», «gelatin», «fettgrever», «huder og skinn», «hydrolyserte proteiner», «organisk gjødsel 
og jordforbedringsmidler», «fôr til kjæledyr», «bearbeidet animalsk protein», «animalske biprodukter til 
framstilling av fôr til kjæledyr», «rått fôr til kjæledyr», «smeltet fett», «kompost», «behandlet 
husdyrgjødsel», «fiskeolje», «melkeprodukter», «råmelksprodukter» «sentrifuge- eller separatorslam i 
forbindelse med melkeforedling», «dikalsiumfosfat», «trikalsiumfosfat», «kollagen», «eggprodukter», 
«serum fra dyr av hestefamilien», «jakttrofeer», «ull», «hår», «grisebust», «fjør», «animalske biprodukter 
beregnet på bearbeiding», «avledede produkter», «kjøtt- og beinmel», «skrotter», «husdyrgjødsel», 
«fettderivater», «glyserin», «tidligere næringsmidler», «kjøkken- og matavfall», «brukt matolje», 
«behandlede huder og skinn», «vekstmedier», «døde kjæledyr», «døde dyr av hestefamilien», «tidligere 
fôrvarer», «[arten av ABP eller DP] blandet med ikke-farlig avfall [EURAL-kode]», «egg», «biprodukter fra 
klekkerier», «embryoer i egg eller ikke». 
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STAT Animalske biprodukter / avledede produkter som ikke er beregnet 
på konsum 

II. Helseopplysninger  II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

Kategori: Angi om det dreier seg om materiale i kategori 1, 2 eller 3.  

 Dersom det dreier seg om kategori 3-materiale beregnet på bruk som fôrvarer, angi hvilken bokstav  
i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 som det aktuelle animalske biproduktet faller inn under (f.eks. 
artikkel 10 bokstav a), artikkel 10 bokstav b) osv.). 

 Dersom det dreier seg om kategori 3-materiale til bruk i rått fôr til kjæledyr, angi «3 a», «3 b i» eller  
«3 b ii» avhengig av om de animalske biproduktene er nevnt i artikkel 10 bokstav a), artikkel 10 bokstav 
b) i) eller artikkel 10 bokstav b) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

 Dersom det dreier seg om huder og skinn og avledede produkter, angi «3 b ii» eller «3 n» avhengig av 
om de animalske biproduktene eller de avledede produktene er nevnt i artikkel 10 bokstav b) iii) eller  
i artikkel 10 bokstav n) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

 Type behandling: For behandlede huder og skinn angis behandling: 

 «a)» dersom de er tørket, 

 «b)» dersom de er tørrsaltet eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse, 

 «c)» dersom de er saltet i sju døgn i havsalt tilsatt 2 % natriumkarbonat. 

 For kategori 1- og 2-materiale: Beskriv framgangsmåten for bearbeiding eller omdanning. Angi den 
aktuelle bearbeidingsmetoden (velg en av metodene 1–5 nevnt i kapittel III eller en alternativ metode 
nevnt i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011) eller bearbeidingsmetode for bearbeidet 
husdyrgjødsel nevnt i vedlegg XI, og angi dato for eventuell merking med GTH. 

 For kategori 3-materiale beregnet på bruk i fôr: Se det relevante avsnittet i vedlegg X til forordning (EU)  
nr. 142/2011. 

 For avledede produkter framstilt av kategori 3-materiale beregnet på bruk i fôr: angi relevant standard 
bearbeidingsmetode (velg en av metodene 1–7 nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 
nr. 142/2011 når det gjelder bearbeidet animalsk protein), en alternativ metode nevnt i kapittel IV  
i vedlegg IV når det gjelder ensilering, eller beskriv behandlingens art og metoder angitt i kapittel II  
i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011. 

 Fiskeolje eller fiskemel for detoksifisering skal merkes som «fiskeolje eller fiskemel med altfor høyt 
innhold av dioksiner og/eller PCB i henhold til vedlegg I til direktiv 2002/32/EF, beregnet på 
detoksifisering ved en godkjent virksomhet». 

Partinummer: Angi partinummer eller eventuelt øremerkenummer. 

Produksjonsanlegg: Når det gjelder bearbeidede animalsk protein og andre fôrmidler, angi bearbeidingsanlegget. 

Del II: 

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

Underskrift 

Utstedt i  ........................................................................  den  .........................................................................................................  

(sted) (dato) 

 .................................................................................................................................................................................................................  

(underskriften til den ansvarlige personen på opprinnelsesstedet) 

(navn, med blokkbokstaver)» 
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2) I vedlegg XVI kapittel III skal avsnitt 10 lyde: 

«Avsnitt 10 

Standardformat for søknader om visse godkjenninger ved handel innenfor Unionen 

Driftsansvarlige skal underrette vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten og sende søknad til vedkommende myndighet i 

bestemmelsesmedlemsstaten om godkjenning av forsendelse av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i artikkel 

48 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og fiskeolje eller fiskemel av kategori 3-materiale for detoksifisering i samsvar med 

følgende format i TRACES: 

Referansenummer: SIDE 1/2 

SØKNAD OM GODKJENNING AV FORSENDELSE AV ANIMALSKE BIPRODUKTER OG  
AVLEDEDE PRODUKTER TIL EN ANNEN MEDLEMSSTAT 

(ARTIKKEL 48 I FORORDNING (EF) NR 1069/2009) 

Søkerens navn og adresse Godkjennings- eller registreringsnummer(2) 

Opprinnelsesstedets/-stedenes navn og adresse Godkjennings- eller registreringsnummer(er)(2) 

Avsenderens navn og adresse(1) Godkjennings- eller registreringsnummer(2) 

Bestemmelsesstedets (-stedenes)(3) navn og adresse Godkjennings- eller registreringsnummer(er)(3) 

Animalske biprodukter / avledede produkter(4) Planlagt bruk(4) 

 Kategori 1-materiale bestående av 

  
(type materiale) 

 Kategori 2-materiale bestående av 

  
(type materiale) 

 Kjøttbeinmel framstilt av kategori 1-materiale 

 Smeltet fett framstilt av kategori 1-materiale 

 Kjøttbeinmel framstilt av kategori 2-materiale 

 Smeltet fett framstilt av kategori 2-materiale 

 Fiskeolje eller fiskemel med altfor høyt innhold av dioksiner 
og/eller PCB i samsvar med vedlegg I til direktiv 2002/32/EF 
for detoksifisering i en godkjent virksomhet 

 Sluttbehandling som avfall 

 Bearbeiding 

 Forbrenning 

 Forbrenning eller samforbrenning i virksomheter eller anlegg 
godkjent for animalske biprodukter 

 Anvendelse på jord 

 Omdanning til biogass 

 Kompostering 

 Virksomhet for mellombehandling 

 Fôr til kjæledyr(5) 

 Produksjon av biodiesel eller andre biodrivstoffer 

 Som fôr til(6) 

  

  Til framstilling av følgende avledede produkter(7)(2): 

  

  Bestemt for detoksifisering ved en godkjent virksomhet(2)(8) 

 

 

Angi mengden av animalske biprodukter / avledede produkter (volum eller masse)(2)(8):   
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Referansenummer: SIDE 2/2 

SØKNAD OM GODKJENNING AV FORSENDELSE AV ANIMALSKE BIPRODUKTER OG  
AVLEDEDE PRODUKTER TIL EN ANNEN MEDLEMSSTAT  

(ARTIKKEL 48 I FORORDNING (EF) NR 1069/2009) 

Dersom det gjelder kjøttbeinmel og smeltet fett: 

Materialet er bearbeidet i samsvar med følgende metode(9):  ......  

Materialet er merket med GTH. 

Opprinnelsesart (opplysninger bør svare til angivelsen av 
arter i DOCOM/CD(12)): 

Når det gjelder fiskeolje for detoksifisering, bearbeidingsmetode: 

Undertegnede erklærer at opplysningene ovenfor er riktige. 

  

(underskrift: navn, dato, kontaktopplysninger: telefon, faks (eventuelt), e-post) 

Beslutning truffet av vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten(10): 

Avsendelse av forsendelsen 

 avvises. 

 godkjennes. 

 godkjennes forutsatt at materialet gjennomgår trykksterilisering (metode 1) og merking med GTH. 

 godkjennes på følgende vilkår(2): 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

Denne godkjenningen er gyldig til  _____________________________ (11) 

 ___________________________________________________________________________________________  

(Dato og vedkommende myndighets stempel og underskrift) 

Merknader: 
Dokumentet fylles ut med BLOKKBOKSTAVER. 
(1) Fylles ut dersom avsenderen er en annen enn søkeren. 

(2) Fylles ut dersom det er relevant. 

(3) Når det gjelder forsendelser i bulk med flere bestemmelsessteder, er søkeren ansvarlig for å gi den lokale veterinærenheten alle opplysninger om de 

ulike bestemmelsesstedene. Størrelsen på feltet kan utvides til å omfatte alle nødvendige opplysninger. Antallet flere bestemmelsessteder er 
underlagt beslutning av vedkommende myndighet med ansvar for bestemmelsesstedet/-stedene. 

(4) Sett kryss der det passer. 

(5) Når det gjelder fôr til kjæledyr framstilt av kategori 1-materiale som er importert fra tredjestater, som nevnt i artikkel 8 bokstav c) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 
(6) Angis i samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

(7) Angi tiltenkte bruksområder, for eksempel framstilling av pels, organisk gjødsel / jordforbedringsmidler, utstopping osv. 

(8) Angis nærmere. Når det gjelder døde dyr av hestefamilien, angi nummeret på signalgiveren (mikrobrikken), dersom det er tilgjengelig, eller det unike 

individnummeret som definert i artikkel 2 bokstav o) i kommisjonsforordning (EU) 2015/262, som angitt i identifikasjonsdokumentet. 
(9) Angi en av bearbeidingsmetodene i kapittel III eller IV i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

(10) For vedkommende myndighet: Sett kryss der det passer. 

(11) Sett inn godkjenningens utløpsdato. 

(12) DOCOM: handelsdokument i TRACES/CD: handelsdokument.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/764 

av 14. mai 2019 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus buchneri  

CNCM I-4323/NCIMB 40788 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788. Søknaden inneholdt de 

opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av et preparat av Lactobacillus hilgardii 

CNCM I-4785 og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 2. oktober 2018(2) 

med at preparatet av Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 

under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen, forbrukernes sikkerhet eller miljøet. Den 

konkluderte også med at tilsetningsstoffet anses som potensielt luftveissensibiliserende, men at ingen konklusjon kan 

trekkes om hvorvidt tilsetningsstoffet virker sensibiliserende eller irriterende på hud eller øyne. Kommisjonen mener 

derfor at det bør treffes hensiktsmessige vernetiltak for å unngå skadevirkninger på menneskers helse, særlig for 

brukerne av tilsetningsstoffet. Myndigheten konkluderte også med at det aktuelle preparatet har potensial til å forbedre 

produksjonen av ensilasje fra fôr som det er lett eller moderat vanskelig å ensilere. Myndigheten anser ikke at det er 

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

analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 

40788 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 126 av 15.5.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2018; 16(10):5455. 

2019/EØS/102/03 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE tilsetningsstoff/kg ferskt 

materiale 

Teknologiske tilsetningsstoffer: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k20757 Lactobacillus hilgardii 

CNCM I-4785 og 

Lactobacillus buchneri 

CNCM I-4323/NCIMB 

40788 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Lactobacillus hilgardii 

CNCM I-4785 og Lactobacillus 

buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 

som inneholder minst 1,5 × 1011 KDE/g 

tilsetningsstoff (i forholdet 1:1). 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

hilgardii CNCM I-4785 og Lacto-

bacillus buchneri CNCM I-4323/ 

NCIMB 40788. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet og 

premiksene: platespredningsmetoden 

med bruk av MRS-agar: EN 15787. 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring. 

2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet når 

det ikke brukes sammen med andre 

mikroorganismer som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 3 × 108 KDE/kg (L. hilgardii 

CNCM I-4785 og L. buchneri CNCM  

I-4323/NCIMB 40788 i forholdet 1:1) 

ferskt materiale som det er lett eller 

moderat vanskelig å ensilere(2). 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

4. juni 2029 

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

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Fôr som det er relativt vanskelig å ensilere: 1,5–3,0 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 av 

25. april 2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av 

tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 

 



Nr. 102/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/804 

av 17. mai 2019 

om fornyet godkjenning av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og av 

selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1750/2006 og (EF) nr. 634/2007(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi og fornye slik godkjenning. 

2) Selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 ble ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1750/2006(2) godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter for en periode på ti år. Selenmetionin framstilt 

av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ble ved kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007(3) godkjent som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter for en periode på ti år. 

3) I samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt søknader om fornyelse av godkjenningen av 

selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og av selenmetionin framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, med anmodning om at 

tilsetningsstoffene klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene inneholdt de 

opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 5. juli 2018(4) og 

28. november 2018(5) med at søkerne har framlagt opplysninger som viser at tilsetningsstoffene under de foreslåtte 

bruksvilkårene oppfyller vilkårene for godkjenning. Myndigheten stadfestet sin tidligere konklusjon om at selen i organisk 

form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC 

R397 ikke har skadevirkninger på dyrehelsen, forbrukernes sikkerhet eller miljøet. Den slo også fast at selen i organisk 

form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 kan være luftveissensibiliserende og farlig ved innånding, og at 

selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 kan virke irriterende på øyne og slimhinner og kan være 

hud- og luftveissensibiliserende. Kommisjonen mener derfor at det bør treffes hensiktsmessige vernetiltak for å unngå 

skadevirkninger på menneskers helse, særlig for brukerne av tilsetningsstoffet. Som siste punkt anbefalte Myndigheten at 

navnene på tilsetningsstoffene endres. 

5) Analysemetodene for selen og selenmetionin bør oppdateres på grunnlag av de nye rapportene fra referanselaboratoriet 

som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og av selenmetionin 

framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Godkjenningen av disse tilsetningsstoffene bør derfor fornyes i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 20.5.2019, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1750/2006 av 27. november 2006 om godkjenning av selenmetionin som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT 

L 330 av 28.11.2006, s. 9). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007 av 7. juni 2007 om godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC 

R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 146 av 8.6.2007, s. 14). 

(4) EFSA Journal 2018;16(7):5386. 

(5) EFSA Journal 2019;17(1):5539. 

2019/EØS/102/04 
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7) Som følge av fornyelsen av godkjenningen av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM  

I-3060 og av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoffer i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i vedlegget til denne forordning bør forordning (EF) nr. 1750/2006 og (EF) nr. 634/2007 oppheves. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av selen i organisk form framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 må få 

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

kravene som en fornyet godkjenning medfører. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenningen av tilsetningsstoffene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og 

funksjonsgruppen «forbindelser av sporstoffer», fornyes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

1. Selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, selenmetionin framstilt av Saccharomyces 

cerevisiae NCYC R397 og premikser som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 9. desember 2019 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 9. juni 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 9. juni 2020 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 9. juni 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er 

beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 9. juni 2021 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 9. juni 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er 

beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Forordning (EF) nr. 1750/2006 og (EF) nr. 634/2007 oppheves. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 17. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Selen i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av sporstoffer 

3b810 — Selenberiket gjær 

Saccharomyces 

cerevisiae 

CNCM I-3060, 

inaktivert 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av organisk selen: 

Seleninnhold: 2 000–2 400 mg Se  

per kg 

Organisk selen > 97–99 % av samlet 

seleninnhold 

Selenmetionin > 63 % av samlet 

seleninnhold 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Selenmetionin framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae CNCM  

I-3060 

Kjemisk formel: C5H11NO2Se 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av selenmetionin i 

fôrtilsetningen: 

— reversfase-

høytrykksvæskekromatografi med 

UV-påvisning (RP-HPLC-UV) 

eller 

— høytrykksvæskekromatografi og 

induktivt koplet plasmamasse-

spektrometri (HPLC-ICPMS) 

etter tredobbelt proteolytisk 

oppslutning. 

Alle arter —  0,50 (i alt) 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum 

ved hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

3. Angi vilkår for lagring og stabilitet i 

bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene. 

4. Maksimal tilsetning av organisk 

selen: 

0,20 mg Se per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

9. juni 2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Selen i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet selen-

innhold i fôrtilsetningen: 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) eller 

— induktivt koplet plasma-

massespektrometri (ICPMS). 

Til bestemmelse av samlet selen-

innhold i premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

— atomabsorpsjonsspektrometri  

ved hydridgenerering (HGAAS) 

etter oppslutning ved hjelp av 

mikrobølger (EN 16159:2012). 

      

3b811 — Selenberiket gjær 

Saccharomyces 

cerevisiae 

NCYC R397, 

inaktivert 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av organisk selen: 

Seleninnhold: 2 000–3 500 mg Se  

per kg 

Organisk selen > 98 % av samlet 

seleninnhold 

Selenmetionin > 63 % av samlet 

seleninnhold 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Selenmetionin framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae NCYC 

R397 

Kjemisk formel: C5H11NO2Se 

Alle arter —  0,50 (i alt) 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding og 

kontakt med hud, slimhinner eller 

øyne. Dersom disse risikoene ikke 

kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

9. juni 2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Selen i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av selenmetionin i 

fôrtilsetningen: 

— reversfase-høytrykksvæske-

kromatografi med UV-påvisning 

(RP-HPLC-UV) eller 

— høytrykksvæskekromatografi og 

induktivt koplet plasmamasse-

spektrometri (HPLC-ICPMS) 

etter tredobbelt proteolytisk 

oppslutning. 

Til bestemmelse av samlet selen-

innhold i fôrtilsetningen: 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) eller 

— induktivt koplet plasmamasse-

spektrometri (ICPMS). 

Til bestemmelse av samlet selen-

innhold i premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

— atomabsorpsjonsspektrometri ved 

hydridgenerering (HGAAS) etter 

oppslutning ved hjelp av 

mikrobølger (EN 16159:2012). 

    3. Angi vilkår for lagring og stabilitet i 

bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene. 

4. Maksimal tilsetning av organisk 

selen: 

0,20 mg Se per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/ 

Pages/index.aspx 

 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/21 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/805 

av 17. mai 2019 

om godkjenning av et preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring (innehaver av godkjenningen: DSM 

Nutritional Products Ltd, representert i EU av DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338. Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av muramidase framstilt av 

Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til 

oppfôring. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 14. juni 2018(2) med 

at preparatet av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrehelsen, forbrukernes sikkerhet eller miljøet. Myndigheten fastslo videre at tilsetningsstoffet potensielt 

kan irritere hud og øyne og være hudsensibiliserende. Kommisjonen mener derfor at det bør treffes hensiktsmessige 

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

konkluderte også med at tilsetningsstoffet bidrar til å forbedre forholdet mellom fôrinntak og vektøkning hos 

oppfôringskyllinger. Myndigheten anså at konklusjonen kan overføres til mindre utbredte fjørfearter til oppfôring. 

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

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 viser at vilkårene for 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «andre avlstekniske 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 20.5.2019, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2018;16(7):5342. 

2019/EØS/102/05 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 17. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av forholdet mellom fôrinntak og vektøkning) 

4d16 DSM Nutritional 

Products Ltd, 

representert i EU av 

DSM Nutritional 

Products Sp. Z o.o 

Muramidase 

(EC 3.2.1.17) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av muramidase (EC 

3.2.1.17) (lysozym) framstilt av 

Trichoderma reesei (DSM 32338) 

med en aktivitet på minst 60 000 

LSU(F)/g(1) 

Fast form og flytende form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Muramidase (EC 3.2.1.17) 

(lysozym) framstilt av Tricho-

derma reesei (DSM 32338) 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av 

muramidase: 

Fluorescensbasert enzymanalyse 

som måler den enzymkatalyserte 

depolymeriseringen av et fluore-

sceinmerket preparat av 

peptidoglykan ved pH 6,0 og 

30 °C. 

Oppfôrings-

kyllinger 

Mindre 

utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring 

— 25 000 

LSU(F) 

— 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

hud- og åndedrettsvern. 

9. juni 2029 

(1) Én LSU(F) defineres som den mengden enzym som øker fluorescensen i 12,5 μg/ml fluoresceinmerket peptidoglykan per minutt ved pH 6,0 og 30 °C, med en verdi som tilsvarer fluorescensen av ca. 0,06 nmol 

fluoresceinisotiocyanat, isomer I. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1125 

av 5. juni 2019 

om godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

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

forordning. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av sinkkelat av metioninsulfat som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 18. mai 2017(2) 

og 4. oktober 2018(3) med at sinkkelat av metioninsulfat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning 

på dyrehelsen eller på forbrukernes sikkerhet. Den konkluderte også med at tilsetningsstoffet anses som potensielt 

hudsensibiliserende og kan virke irriterende på øyne og hud og utgjøre en risiko for brukere av tilsetningsstoffet ved 

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

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

utgjør en ytterligere risiko for miljøet sammenlignet med andre sinkforbindelser, og at det er en effektiv kilde til sink for 

alle dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

5) Vurderingen av tilsetningsstoffet viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt, med forbehold for respektive vernetiltak for brukerne av tilsetningsstoffet. Bruk av dette tilsetningsstoffet bør 

derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «forbindelser av 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 2.7.2019, s. 77, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 251/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2017;15(6):4859. 

(3) EFSA Journal 2018;16(10):5463. 

2019/EØS/102/06 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 5. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på  

12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av sporstoffer 

3b614 — Sinkkelat av 

metioninsulfat 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Sinkkelat av metioninsulfat som 

pulver med et sinkinnhold på  

2–15 %. 

Karakterisering av det aktive 

stoffet: 

Sink, 2-amino-4 metyl-sulfanyl-

butansyre, sulfat; sink kelatert med 

metionin i molforholdet 1:1. 

Kjemisk formel: C5H11NO6S2Zn 

CAS-nummer: 56329-42-1 

Analysemetoder(1): 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og 

premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma-atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasmaatomemisjons-spektro-

metri (ICP-AES) etter 

trykkoppslutning. 

Alle dyrearter — — Hunder og katter: 200 

(i alt) Laksefisk og 

melkeerstatning for 

kalver: 180 (i alt) 

Smågriser, purker, 

kaniner og annen fisk 

enn laksefisk: 150  

(i alt) 

Andre arter og 

kategorier: 120 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

2. Sinkkelat av metioninsulfat kan 

bringes i omsetning og brukes 

som tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutinene og tiltakene, skal 

tilsetningsstoffene og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

22. juli 2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på  

12 % 

   Til bestemmelse av mengden 

metionin i tilsetningsstoffet i 

fôrvarer: 

— Ionebytterkromatografi 

kombinert med postkolonne-

derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-UV/FD) – EN 

ISO 17180 eller VDLUFA 

4.11.6 og EN ISO 13903 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— Forordning (EF) nr. 152/2009 – 

atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS), eller 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma-atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES), eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma-atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter 

trykkoppslutning. 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1289 

av 31. juli 2019 

om godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av L-valin framstilt av Corynebac-

terium glutamicum KCCM 11201P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

28. november 2018(2) med at L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet når det brukes i korrekte 

mengder som supplement til fôr. Videre konkluderte Myndigheten med at tilsetningsstoffet kan anses som en effektiv kilde 

til den essensielle aminosyren L-valin i fôrvarer, og at det bør beskyttes mot nedbryting i vommen for å være virkningsfullt 

hos drøvtyggere. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

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

Bruk av stoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aminosyrer, 

deres salter og analoger», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 1.8.2019, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 252/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2019; 17(1):5538. 

2019/EØS/102/07 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 31. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aminosyrer, deres salter og analoger 

3c371 — L-valin Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Pulver med et innhold av L-valin på 

minst 98 % (i tørrstoff) og et vann-

innhold på høyst 1,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-valin ((2S)-2-amino-3-metyl-butansyre) 

framstilt av Corynebacterium glutamicum 

KCCM 11201P 

Kjemisk formel: C5H11NO2 

CAS-nummer: 72-18-4 

Analysemetode(1): 

Til påvisning av L-valin i tilsetnings-

stoffet: 

— Food Chemical Codex «L-valine 

monograph». 

Til bestemmelse av mengden valin i 

tilsetningsstoffet: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-VIS) 

Alle arter —   1. L-valin kan bringes i omsetning og 

brukes som tilsetningsstoff i form av 

et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet kan brukes i 

drikkevann. 

3. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lagrings-

forhold og stabilitet ved 

varmebehandling samt stabilitet i 

drikkevann. 

4. Følgende skal angis på tilsetnings-

stoffets og premiksens etikett: «Ved 

tilsetting av L-valin, særlig gjennom 

drikkevann, bør det tas hensyn til 

alle essensielle og betinget essen-

sielle aminosyrer for å unngå 

ubalanse.» 

21. august 

2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av mengden valin i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III, F). 

Til bestemmelse av mengden valin i 

vann: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

optisk påvisning (IEC-VIS/FD) 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1290 

av 31. juli 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 med hensyn til laveste innhold av et preparat av 6-fytase 

framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller livkyllinger 

(innehaver av godkjenningen: BASF SE)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) Bruk av preparatet 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) ble godkjent for oppfôringskyllinger og 

livkyllinger for en periode på ti år ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/338(2). 

3) Innehaveren av godkjenningen har siden foreslått å endre vilkårene for godkjenning av nevnte preparat ved at laveste 

innhold reduseres fra 750 FTU/kg til 125 FTU/kg fôr. Søknaden var ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. 

Kommisjonen oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten»). 

4) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 23. januar 2019(3) med at preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus 

niger (DSM 25770) under de foreslåtte bruksvilkårene kan være virkningsfullt ved den omsøkte minstedosen på 

125 FTU/kg fôr for oppfôringskyllinger, og at dette kan utvides til også å gjelde livkyllinger og avlskyllinger. 

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

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) viser at vilkårene for godkjenning 

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

vedlegget til denne forordning. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 skal «750 FTU» erstattes med «125 FTU» i kolonnen «Laveste 

innhold» for oppfôringskyllinger og livkyllinger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 1.8.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 252/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 av 7. mars 2018 om godkjenning av et preparat av 6-fytase, framstilt av 

Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger, oppfôringssvin, purker, mindre 

utbredte arter av svin til oppfôring eller til avl, oppfôringskalkuner, avlskalkuner, alle andre fuglearter (unntatt eggleggende fjørfe) og 

avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: BASF SE) (EUT L 65 av 8.3.2018, s. 17). 

(3) EFSA Journal 2019; 17(2):5607. 

2019/EØS/102/08 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 31. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/1258 

av 23. juli 2019 

om endring av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med hensyn til definisjonen av SI-grunnenhetene, for å 

tilpasse det til den tekniske utviklingen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/34/EF av 23. april 2009 om felles bestemmelser om både måle-

instrumenter og metoder for metrologisk kontroll(1), særlig artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I rådsdirektiv 80/181/EØF(2) defineres de målenhetene som skal brukes i Unionen for å kunne uttrykke målinger og 

størrelsesangivelser i samsvar med Det internasjonale system for måleenheter (SI), vedtatt av Generalkonferansen for 

mål og vekt (Conférence Générale des Poids et Mesures — CGPM), som ble opprettet under Meterkonvensjonen, som 

ble undertegnet i Paris 20. mai 1875. 

2) I direktiv 2009/34/EF fastsettes den generelle rammen for vedtakelse av særdirektiver om blant annet måleinstrumenter 

og de tekniske kravene til dem, målenheter og harmonisering av metoder for måling og metrologisk kontroll. I henhold 

til artikkel 16 i nevnte direktiv kan Kommisjonen endre vedleggene til særdirektivene nevnt i artikkel 1 for å tilpasse 

dem til den tekniske utviklingen, herunder kapittel I i vedlegget til direktiv 80/181/EØF. 

3) CGPM besluttet på sitt 24. møte i 2011 at SI skulle defineres på en ny måte og bygge på sju grunnenheter utledet av 

fysiske grunnkonstanter og andre naturkonstanter. Denne beslutningen ble bekreftet på CGPMs 25. møte i 2014. 

4) På CGPMs 26. møte i 2018 ble det vedtatt nye definisjoner av SI-grunnenhetene. De nye definisjonene bygger på det 

nye prinsippet om faste tallverdier for grunnkonstantene og vil få virkning fra 20. mai 2019. De nye definisjonene 

forventes å forbedre SI-grunnenhetenes langsiktige stabilitet og pålitelighet og gi mer nøyaktige og tydeligere målinger. 

5) De nye definisjonene vedtatt av CGPM gjenspeiler den seneste utviklingen innenfor målevitenskap og målestandarder. 

For å tilpasse definisjonene av SI-grunnenhetene i direktiv 80/181/EØF til den tekniske utviklingen og dermed bidra til 

ensartet gjennomføring av SI, bør de bringes i samsvar med de nye definisjonene. 

6) Direktiv 80/181/EØF bør derfor endres. 

7) Det er nødvendig å sikre at det nye regelverket får anvendelse fra samme dato i alle medlemsstater, uavhengig av datoen 

for innarbeiding, slik at direktiv 80/181/EØF gjennomføres på en enhetlig måte. 

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 

direktivene nevnt i artikkel 16 i direktiv 2009/34/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 24.7.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 253/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 106 av 28.4.2009, s. 7. 

(2) Rådsdirektiv 80/181/EØF av 20. desember 1979 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om måleenheter og om opphevelse av 

direktiv 71/354/EØF (EFT L 39 av 15.2.1980, s. 40). 

2019/EØS/102/09 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endring 

Vedlegget til direktiv 80/181/EØF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 13. mai 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 13. juni 2020. 

Når disse bestemmelsene 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. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget kapittel I skal avsnitt 1.1 lyde: 

«1.1. SI-grunnenheter 

Størrelse 

Enhet 

Navn Symbol 

Tid sekund s 

Lengde meter m 

Masse kilogram kg 

Elektrisk strøm ampere A 

Termodynamisk temperatur kelvin K 

Stoffmengde mol mol 

Lysstyrke candela cd 

SI-grunnenhetene defineres på følgende måte: 

Enheten for tid 

Sekund, symbol s, er SI-enheten for tid. Den defineres ved at den faste tallverdien til cesiumfrekvensen ΔνCs, som er 

overgangsfrekvensen mellom de to hyperfine nivåene av den upåvirkede grunntilstanden til cesium-133-atomet, antas å 

være 9 192 631 770 uttrykt i enheten Hz, som er lik s-1. 

Enheten for lengde 

Meter, symbol m, er SI-enheten for lengde. Den defineres ved at den faste tallverdien til lysets hastighet i vakuum c antas å 

være 299 792 458 uttrykt i enheten m/s, der sekund defineres ut fra ΔνCs. 

Enheten for masse 

Kilogram, symbol kg, er SI-enheten for masse. Den defineres ved at den faste tallverdien til Plancks konstant h antas å være 

6,626 070 15 × 10-34 uttrykt i enheten J s, som er lik kg m2 s-1, der meter og sekund defineres ut fra c og ΔνCs. 

Enheten for elektrisk strøm 

Ampere, symbol A, er SI-enheten for elektrisk strøm. Den defineres ved at den faste tallverdien til elementærladningen e 

antas å være 1,602 176 634 × 10-19 uttrykt i enheten C, som er lik A s, der sekund defineres ut fra ΔνCs. 

Enheten for termodynamisk temperatur 

Kelvin, symbol K, er SI-enheten for termodynamisk temperatur. Den defineres ved at den faste tallverdien av Boltzmanns 

konstant k antas å være 1,380 649 × 10-23 uttrykt i enheten J K-1, som er lik kg m2 s-2 K-1, der kilogram, meter og sekund 

defineres ut fra h, c og ΔνCs. 

Enheten for stoffmengde 

Mol, symbol mol, er SI-enheten for stoffmengde. Ett mol inneholder nøyaktig 6,022 140 76 × 1023 elementære 

entiteter. Dette tallet er den faste tallverdien av avogadrokonstanten NA uttrykt i enheten mol-1 og kalles Avogadros tall. 

Stoffmengden, symbol n, i et system er et mål for antallet spesifiserte elementære entiteter. En elementær entitet kan være et 

atom, et molekyl, et ion, et elektron, andre partikler eller spesifiserte grupper av partikler.  
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Enheten for lysstyrke 

Candela, symbol cd, er SI-enheten for lysstyrke i en gitt retning. Den defineres ved at den faste tallverdien av lysutbyttet av 

monokromatisk stråling med frekvensen 540 × 1012 Hz, Kcd, antas å være 683 uttrykt i enheten lm W-1, som er lik cd sr W-1, 

eller cd sr kg-1 m-2 s3, der kilogram, meter og sekund defineres ut fra h, c og ΔνCs. 

1.1.1. Spesiell betegnelse for den avledede SI-temperaturenheten ved angivelse av celsiustemperaturer 

Størrelse 

Enhet 

Navn Symbol 

Celsiustemperatur celsiusgrad °C 

Celsiustemperaturen t defineres som differansen t = T – T0 mellom de to termodynamiske temperaturene T og T0 der  

T0= 273,15 K. Et temperaturintervall eller en temperaturdifferanse kan uttrykkes enten i kelvin eller i celsiusgrader. Enheten 

«celsiusgrad» er lik enheten «kelvin». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/649 

av 24. april 2019 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med  

hensyn til andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, 

mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 1925/2006 kan Kommisjonen på eget initiativ treffe en beslutning om å oppføre et 

stoff som ikke er et vitamin eller mineral, eller en ingrediens som inneholder et slikt stoff, på listen i vedlegg III til 

nevnte forordning over stoffer hvis bruk i næringsmidler er forbudt, begrenset eller underlagt unionskontroll, dersom 

stoffet utgjør en mulig risiko for forbrukerne i henhold til forordningens artikkel 8 nr. 1. 

2) Den 4. desember 2009 vedtok Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») en 

vitenskapelig uttalelse(2) der det ble konkludert med at inntaket av transfettsyrer bør være så lavt som mulig i et 

ernæringsmessig tilfredsstillende kosthold. 

3) Den 3. desember 2015 vedtok Kommisjonen en rapport om transfettsyrer i næringsmidler og i EU-befolkningens 

kosthold som helhet(3). I rapporten ble det pekt på at koronar hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken i Unionen, og 

at et høyt inntak av transfettsyrer øker risikoen for hjerte- og karsykdommer betydelig, mer enn noe annet næringsstoff 

målt per kalori. 

4) Ifølge rapporten framstår fastsettelse av en lovfestet grense for innhold av industrielle transfettsyrer i næringsmidler som 

det mest effektive tiltaket med tanke på folkehelsen, forbrukervernet og forenlighet med det indre marked. 

5) Den 30. april 2018 anmodet Kommisjonen Myndigheten om å samle resultatene av vitenskapelige råd som Myndigheten 

allerede har gitt om helseeffektene av transfettsyrer, særlig om ernærings- og helsepåstander, referanseverdier for 

næringsinntak og næringsmiddeltilsetninger, og om å underrette Kommisjonen om hvordan disse vitenskapelige rådene 

knytter seg til nåværende mål og anbefalinger for inntak av transfettsyrer for å bevare helsen. 

6) Den 19. juni 2018 framla Myndigheten sin konklusjon i form av vitenskapelig og teknisk bistand. På grunnlag av en 

gjennomgåelse av de tilgjengelige vitenskapelige bevisene konkluderte(4) den med at inntaket av transfettsyrer gjennom 

kosten i henhold til de seneste nasjonale og internasjonale anbefalingene bør være så lavt som mulig. 

7) Den 15. mai 2018 oppfordret Verdens helseorganisasjon til å fjerne industrielt framstilte transfettsyrer fra den globale 

matvareforsyningen(5). 

8) Transfettsyrer er et stoff som ikke er et vitamin eller mineral, og som er påvist å ha skadelige virkninger på helsen. 

Stoffet bør derfor oppføres i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006, og tilsetting av stoffet i næringsmidler 

eller bruk av stoffet i framstillingen av næringsmidler bør bare være tillatt på de vilkårene som er angitt i nevnte 

vedlegg, på bakgrunn av nåværende vitenskapelige og tekniske kunnskapsnivå.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 25.4.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26. 

(2) EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including 

saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA Journal 2010; 

8(3):1461. 

(3) COM(2015)619 endelig utgave av 3.12.2015. 

(4) EFSA, 2018. Scientific and technical assistance on trans fatty acids. EFSA supporting publication 2018:EN-1433. 16 s. doi:10.2903/ 

sp.efsa.2018.EN-1433. 

(5) REPLACE – an Action package to eliminate industrially-produced trans fatty acids, referanse WHO/NMH/NHD/18.4, mai 2018. 

2019/EØS/102/10 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/39 

 

9) Definisjonene av fett og transfettsyrer i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1169/2011(6) og 

definisjonen av detaljhandel i artikkel 3 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(7) bør gjelde for 

de relevante vilkårene i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006. 

10) For å lette anvendelsen av denne forordning må det kreves at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som leverer 

næringsmidler til andre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, med unntak av detaljhandlere, opplyser dem om 

mengden av andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse, dersom denne 

mengden overstiger 2 gram per 100 gram fett. 

11) For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg de nye kravene som følger av denne 

forordning, må det vedtas egnede overgangstiltak. 

12) Forordning (EF) nr. 1925/2006 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Innholdet av andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse, skal ikke overstige 2 gram 

per 100 gram fett i næringsmidler beregnet på sluttforbrukere og næringsmidler beregnet på levering til detaljhandelen. 

Artikkel 2 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som leverer næringsmidler som ikke er beregnet på sluttforbrukere eller ikke er 

beregnet på levering til detaljhandelen, til andre driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, skal sikre at disse får opplysninger 

om mengden av andre transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse, dersom denne mengden 

overstiger 2 gram per 100 gram fett. 

Artikkel 3 

Del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

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

Næringsmidler som ikke er i samsvar med denne forordning, kan fortsatt bringes i omsetning fram til 1. april 2021. 

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 

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

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

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

Utferdiget i Brussel 24. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006 innsettes følgende tabell: 

«DEL B 

Stoffer som er underlagt begrensninger 

Stoff underlagt begrensninger Bruksvilkår Tilleggskrav 

Andre transfettsyrer enn dem 

som forekommer naturlig i fett 

av animalsk opprinnelse 

Høyst 2 gram per 100 gram fett i 

næringsmidler beregnet på sluttfor-

brukere og næringsmidler beregnet på 

levering til detaljhandelen 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som 

leverer næringsmidler som ikke er beregnet på 

sluttforbrukere eller ikke er beregnet på levering til 

detaljhandelen, til andre driftsansvarlige for nærings-

middelforetak, skal sikre at disse får opplysninger om 

mengden av andre transfettsyrer enn dem som 

forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse, 

dersom denne mengden overstiger 2 gram per 

100 gram fett.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1854 

av 27. november 2018 

om anerkjennelse av den frivillige ordningen «Better Biomass» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes lignende bærekraftskriterier for biodrivstoffer og flytende biobrensler samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at biodrivstoffene og de flytende 

biobrenslene oppfyller bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i samme direktiv. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5 og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert for at partiet eller en del av det skulle omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke kreve 

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at den frivillige ordningen «Better Biomass» dokumenterer at partier av biodrivstoffer er 

i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 20. februar 

2018. Ordningen, som har sete i Vlinderweg 6, NL-2623 AX Delft, Nederland, omfatter et bredt spekter av råstoffer, 

herunder avfall og restprodukter, og hele sporbarhetskjeden. Dokumentene knyttet til den anerkjente ordningen bør 

gjøres tilgjengelige på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) I vurderingen av den frivillige ordningen «Better Biomass» fant Kommisjonen at den på en egnet måte oppfyller 

bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene 

i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Vurderingen av den frivillige ordningen «Better Biomass» viste at den overholder egnede standarder for pålitelighet, 

åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 28.11.2018, s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 255/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Better Biomass» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse  

20. februar 2018, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar med standardene 

for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler i ordningen, oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 7b nr. 3–5 

i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 20. februar 2018 endres på en måte som kan 

påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent 

for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning blant annet under følgende omstendigheter: 

a) Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene. 

b) Dersom ordningen unnlater å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i direktiv 98/70/EF 

og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF. 

c) Dersom ordningen unnlater å gjennomføre standarder for uavhengig revisjon som fastsatt i gjennomføringsrettsakter nevnt i 

artikkel 7c nr. 5 tredje ledd i direktiv 98/70/EF og i artikkel 18 nr. 5 tredje ledd i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer av 

andre elementer i ordningen som anses å ha avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse til 18. desember 2023. 

Utferdiget i Brussel 27. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1175 

av 9. juli 2019 

om anerkjennelse av den frivillige ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» for å dokumentere 

samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes lignende bærekraftskriterier for biodrivstoffer og flytende biobrensler samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at biodrivstoffene og de flytende 

biobrenslene oppfyller bærekraftskriteriene i artikkel 17 nr. 2–5 i samme direktiv. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5 og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert for at partiet eller en del av det skulle omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, bør en medlemsstat ikke kreve 

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at den frivillige ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» dokumenterer at 

partier av biodrivstoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, ble inngitt til 

Kommisjonen 24. april 2018. Ordningen, som har sete i Menara UOA Bangsar, nr. 5, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 

Kuala Lumpur, Malaysia, omfatter palmeoljebaserte produkter og hele sporbarhetskjeden. Dokumentene knyttet til den 

anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelige på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 

2009/28/EF. 

5) I vurderingen av den frivillige ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» fant Kommisjonen at den på en 

egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i 

samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Vurderingen av ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» viste at den overholder egnede standarder for 

pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og 

vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 10.7.2019, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommi-

sjonen for anerkjennelse 24. april 2018, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert  

i samsvar med standardene for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler i ordningen, oppfyller bærekraftskriteriene 

fastsatt i artikkel 7b nr. 3–5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 24. april 2018 endres på en måte som kan 

påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent 

for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning blant annet under følgende omstendigheter: 

a) Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene. 

b) Dersom ordningen unnlater å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i direktiv 98/70/EF 

og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF. 

c) Dersom ordningen unnlater å gjennomføre standardene for uavhengig revisjon fastsatt i gjennomføringsrettsakter som nevnt i 

artikkel 7c nr. 5 tredje ledd i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 5 tredje ledd i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer av andre 

elementer i ordningen som anses å ha avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse til 30. juni 2021. 

Utferdiget i Brussel 9. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1285 

av 30. juli 2019 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2019 til 29. september 2019 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om 

relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av matching-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse 

på. Den 4. juli 2019 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av juni 2019. Disse opplysningene ble offentliggjort  

4. juli 2019 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning 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 forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering 

som denne forordning 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 forordning i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 31.7.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 258/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12. 2009, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

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 30. juni 2019 til 29. september 2019. 

2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, matching-justeringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a) De relevante risikofrie rentekurvene fastsatt i vedlegg I. 

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

Den får anvendelse fra 30. juni 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 30. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

Relevante risikofrie rentekurver for beregning av beste estimat, uten matching-justering eller volatilitetsjustering 

Løpetid (i år) Euro Tsjekkisk koruna Dansk krone Forint Svensk krone Kuna 

1 – 0,462 % 2,022 % – 0,472 % 0,286 % – 0,176 % – 0,045 % 

2 – 0,483 % 1,853 % – 0,493 % 0,659 % – 0,181 % 0,044 % 

3 – 0,455 % 1,719 % – 0,465 % 0,785 % – 0,148 % 0,074 % 

4 – 0,403 % 1,626 % – 0,413 % 1,173 % – 0,088 % 0,105 % 

5 – 0,335 % 1,565 % – 0,345 % 1,455 % – 0,000 % 0,302 % 

6 – 0,256 % 1,523 % – 0,266 % 1,760 % 0,090 % 0,559 % 

7 – 0,174 % 1,499 % – 0,184 % 2,025 % 0,186 % 0,794 % 

8 – 0,089 % 1,486 % – 0,099 % 2,224 % 0,278 % 0,969 % 

9 – 0,005 % 1,488 % – 0,015 % 2,379 % 0,364 % 1,084 % 

10 0,078 % 1,501 % 0,068 % 2,504 % 0,449 % 1,188 % 

11 0,153 % 1,523 % 0,143 % 2,631 % 0,602 % 1,290 % 

12 0,224 % 1,547 % 0,214 % 2,762 % 0,790 % 1,389 % 

13 0,292 % 1,569 % 0,282 % 2,889 % 0,982 % 1,484 % 

14 0,353 % 1,592 % 0,342 % 3,008 % 1,163 % 1,575 % 

15 0,400 % 1,622 % 0,390 % 3,116 % 1,330 % 1,662 % 

16 0,433 % 1,662 % 0,423 % 3,210 % 1,482 % 1,744 % 

17 0,461 % 1,707 % 0,450 % 3,293 % 1,619 % 1,822 % 

18 0,489 % 1,758 % 0,479 % 3,367 % 1,742 % 1,896 % 

19 0,524 % 1,810 % 0,513 % 3,432 % 1,853 % 1,966 % 

20 0,568 % 1,864 % 0,558 % 3,491 % 1,954 % 2,033 % 

21 0,624 % 1,918 % 0,614 % 3,544 % 2,045 % 2,096 % 

22 0,688 % 1,972 % 0,678 % 3,592 % 2,129 % 2,155 % 

23 0,758 % 2,025 % 0,748 % 3,635 % 2,205 % 2,211 % 

24 0,830 % 2,076 % 0,821 % 3,674 % 2,275 % 2,265 % 

25 0,904 % 2,127 % 0,895 % 3,711 % 2,339 % 2,316 % 

26 0,979 % 2,175 % 0,970 % 3,744 % 2,399 % 2,364 % 

27 1,053 % 2,223 % 1,044 % 3,774 % 2,454 % 2,410 % 

28 1,126 % 2,268 % 1,117 % 3,803 % 2,505 % 2,453 % 

29 1,197 % 2,312 % 1,188 % 3,829 % 2,553 % 2,495 % 

30 1,266 % 2,354 % 1,258 % 3,853 % 2,598 % 2,534 % 

31 1,334 % 2,395 % 1,326 % 3,876 % 2,640 % 2,572 % 

32 1,399 % 2,434 % 1,391 % 3,897 % 2,679 % 2,608 % 

33 1,462 % 2,471 % 1,455 % 3,917 % 2,716 % 2,642 % 

34 1,523 % 2,507 % 1,516 % 3,936 % 2,750 % 2,674 % 

35 1,582 % 2,541 % 1,575 % 3,953 % 2,783 % 2,706 % 

36 1,638 % 2,575 % 1,631 % 3,969 % 2,814 % 2,735 % 

37 1,692 % 2,606 % 1,686 % 3,985 % 2,843 % 2,764 % 
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Løpetid (i år) Euro Tsjekkisk koruna Dansk krone Forint Svensk krone Kuna 

38 1,745 % 2,637 % 1,738 % 3,999 % 2,871 % 2,791 % 

39 1,795 % 2,666 % 1,788 % 4,013 % 2,897 % 2,817 % 

40 1,843 % 2,694 % 1,837 % 4,026 % 2,922 % 2,842 % 

41 1,890 % 2,721 % 1,883 % 4,038 % 2,946 % 2,866 % 

42 1,934 % 2,747 % 1,928 % 4,050 % 2,968 % 2,889 % 

43 1,977 % 2,772 % 1,971 % 4,061 % 2,990 % 2,911 % 

44 2,018 % 2,796 % 2,013 % 4,072 % 3,010 % 2,932 % 

45 2,058 % 2,819 % 2,052 % 4,082 % 3,030 % 2,952 % 

46 2,096 % 2,842 % 2,091 % 4,091 % 3,049 % 2,972 % 

47 2,133 % 2,863 % 2,128 % 4,101 % 3,067 % 2,991 % 

48 2,168 % 2,884 % 2,163 % 4,109 % 3,084 % 3,009 % 

49 2,203 % 2,904 % 2,197 % 4,118 % 3,101 % 3,026 % 

50 2,235 % 2,923 % 2,230 % 4,126 % 3,117 % 3,043 % 

51 2,267 % 2,941 % 2,262 % 4,133 % 3,132 % 3,059 % 

52 2,298 % 2,959 % 2,293 % 4,141 % 3,147 % 3,075 % 

53 2,327 % 2,976 % 2,322 % 4,148 % 3,161 % 3,090 % 

54 2,356 % 2,993 % 2,351 % 4,155 % 3,175 % 3,105 % 

55 2,383 % 3,009 % 2,378 % 4,161 % 3,188 % 3,119 % 

56 2,410 % 3,025 % 2,405 % 4,167 % 3,200 % 3,132 % 

57 2,435 % 3,040 % 2,431 % 4,174 % 3,213 % 3,146 % 

58 2,460 % 3,054 % 2,456 % 4,179 % 3,224 % 3,158 % 

59 2,484 % 3,068 % 2,480 % 4,185 % 3,236 % 3,171 % 

60 2,507 % 3,082 % 2,503 % 4,190 % 3,247 % 3,183 % 

61 2,530 % 3,095 % 2,526 % 4,196 % 3,258 % 3,194 % 

62 2,552 % 3,108 % 2,548 % 4,201 % 3,268 % 3,205 % 

63 2,573 % 3,120 % 2,569 % 4,206 % 3,278 % 3,216 % 

64 2,593 % 3,132 % 2,589 % 4,210 % 3,288 % 3,227 % 

65 2,613 % 3,144 % 2,609 % 4,215 % 3,297 % 3,237 % 

66 2,633 % 3,155 % 2,629 % 4,219 % 3,306 % 3,247 % 

67 2,651 % 3,166 % 2,648 % 4,224 % 3,315 % 3,257 % 

68 2,670 % 3,177 % 2,666 % 4,228 % 3,323 % 3,266 % 

69 2,687 % 3,187 % 2,684 % 4,232 % 3,332 % 3,275 % 

70 2,704 % 3,197 % 2,701 % 4,236 % 3,340 % 3,284 % 

71 2,721 % 3,207 % 2,718 % 4,239 % 3,348 % 3,292 % 

72 2,737 % 3,217 % 2,734 % 4,243 % 3,355 % 3,301 % 

73 2,753 % 3,226 % 2,750 % 4,247 % 3,363 % 3,309 % 

74 2,769 % 3,235 % 2,765 % 4,250 % 3,370 % 3,317 % 

75 2,784 % 3,244 % 2,780 % 4,254 % 3,377 % 3,325 % 

76 2,798 % 3,253 % 2,795 % 4,257 % 3,384 % 3,332 % 

77 2,812 % 3,261 % 2,809 % 4,260 % 3,391 % 3,339 % 

78 2,826 % 3,269 % 2,823 % 4,263 % 3,397 % 3,347 % 

79 2,840 % 3,277 % 2,836 % 4,266 % 3,404 % 3,354 % 



Nr. 102/50 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Euro Tsjekkisk koruna Dansk krone Forint Svensk krone Kuna 

80 2,853 % 3,285 % 2,850 % 4,269 % 3,410 % 3,360 % 

81 2,866 % 3,292 % 2,863 % 4,272 % 3,416 % 3,367 % 

82 2,878 % 3,300 % 2,875 % 4,275 % 3,422 % 3,373 % 

83 2,891 % 3,307 % 2,887 % 4,278 % 3,427 % 3,380 % 

84 2,902 % 3,314 % 2,899 % 4,280 % 3,433 % 3,386 % 

85 2,914 % 3,321 % 2,911 % 4,283 % 3,439 % 3,392 % 

86 2,926 % 3,328 % 2,923 % 4,286 % 3,444 % 3,398 % 

87 2,937 % 3,334 % 2,934 % 4,288 % 3,449 % 3,404 % 

88 2,948 % 3,340 % 2,945 % 4,290 % 3,454 % 3,409 % 

89 2,958 % 3,347 % 2,955 % 4,293 % 3,459 % 3,415 % 

90 2,969 % 3,353 % 2,966 % 4,295 % 3,464 % 3,420 % 

91 2,979 % 3,359 % 2,976 % 4,297 % 3,469 % 3,425 % 

92 2,989 % 3,365 % 2,986 % 4,300 % 3,474 % 3,430 % 

93 2,999 % 3,370 % 2,996 % 4,302 % 3,478 % 3,436 % 

94 3,008 % 3,376 % 3,005 % 4,304 % 3,483 % 3,440 % 

95 3,017 % 3,382 % 3,015 % 4,306 % 3,487 % 3,445 % 

96 3,027 % 3,387 % 3,024 % 4,308 % 3,491 % 3,450 % 

97 3,036 % 3,392 % 3,033 % 4,310 % 3,496 % 3,455 % 

98 3,044 % 3,397 % 3,042 % 4,312 % 3,500 % 3,459 % 

99 3,053 % 3,402 % 3,050 % 4,314 % 3,504 % 3,464 % 

100 3,061 % 3,407 % 3,059 % 4,316 % 3,508 % 3,468 % 

101 3,070 % 3,412 % 3,067 % 4,318 % 3,512 % 3,472 % 

102 3,078 % 3,417 % 3,075 % 4,319 % 3,515 % 3,476 % 

103 3,086 % 3,422 % 3,083 % 4,321 % 3,519 % 3,480 % 

104 3,094 % 3,426 % 3,091 % 4,323 % 3,523 % 3,485 % 

105 3,101 % 3,431 % 3,099 % 4,325 % 3,526 % 3,488 % 

106 3,109 % 3,435 % 3,106 % 4,326 % 3,530 % 3,492 % 

107 3,116 % 3,440 % 3,114 % 4,328 % 3,533 % 3,496 % 

108 3,123 % 3,444 % 3,121 % 4,329 % 3,537 % 3,500 % 

109 3,130 % 3,448 % 3,128 % 4,331 % 3,540 % 3,504 % 

110 3,137 % 3,452 % 3,135 % 4,333 % 3,543 % 3,507 % 

111 3,144 % 3,456 % 3,142 % 4,334 % 3,546 % 3,511 % 

112 3,151 % 3,460 % 3,149 % 4,336 % 3,550 % 3,514 % 

113 3,158 % 3,464 % 3,155 % 4,337 % 3,553 % 3,518 % 

114 3,164 % 3,468 % 3,162 % 4,338 % 3,556 % 3,521 % 

115 3,170 % 3,472 % 3,168 % 4,340 % 3,559 % 3,524 % 

116 3,177 % 3,475 % 3,174 % 4,341 % 3,562 % 3,527 % 

117 3,183 % 3,479 % 3,181 % 4,343 % 3,565 % 3,531 % 

118 3,189 % 3,482 % 3,187 % 4,344 % 3,567 % 3,534 % 

119 3,195 % 3,486 % 3,193 % 4,345 % 3,570 % 3,537 % 

120 3,201 % 3,489 % 3,199 % 4,347 % 3,573 % 3,540 % 

121 3,206 % 3,493 % 3,204 % 4,348 % 3,576 % 3,543 % 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/51 

 

Løpetid (i år) Euro Tsjekkisk koruna Dansk krone Forint Svensk krone Kuna 

122 3,212 % 3,496 % 3,210 % 4,349 % 3,578 % 3,546 % 

123 3,218 % 3,499 % 3,216 % 4,350 % 3,581 % 3,549 % 

124 3,223 % 3,503 % 3,221 % 4,351 % 3,583 % 3,551 % 

125 3,229 % 3,506 % 3,227 % 4,353 % 3,586 % 3,554 % 

126 3,234 % 3,509 % 3,232 % 4,354 % 3,588 % 3,557 % 

127 3,239 % 3,512 % 3,237 % 4,355 % 3,591 % 3,560 % 

128 3,244 % 3,515 % 3,242 % 4,356 % 3,593 % 3,562 % 

129 3,249 % 3,518 % 3,247 % 4,357 % 3,596 % 3,565 % 

130 3,254 % 3,521 % 3,252 % 4,358 % 3,598 % 3,567 % 

131 3,259 % 3,524 % 3,257 % 4,359 % 3,600 % 3,570 % 

132 3,264 % 3,527 % 3,262 % 4,360 % 3,603 % 3,572 % 

133 3,269 % 3,529 % 3,267 % 4,362 % 3,605 % 3,575 % 

134 3,274 % 3,532 % 3,272 % 4,363 % 3,607 % 3,577 % 

135 3,278 % 3,535 % 3,276 % 4,364 % 3,609 % 3,580 % 

136 3,283 % 3,538 % 3,281 % 4,365 % 3,611 % 3,582 % 

137 3,287 % 3,540 % 3,285 % 4,366 % 3,613 % 3,584 % 

138 3,292 % 3,543 % 3,290 % 4,367 % 3,616 % 3,587 % 

139 3,296 % 3,545 % 3,294 % 4,368 % 3,618 % 3,589 % 

140 3,300 % 3,548 % 3,298 % 4,368 % 3,620 % 3,591 % 

141 3,305 % 3,550 % 3,303 % 4,369 % 3,622 % 3,593 % 

142 3,309 % 3,553 % 3,307 % 4,370 % 3,624 % 3,596 % 

143 3,313 % 3,555 % 3,311 % 4,371 % 3,625 % 3,598 % 

144 3,317 % 3,558 % 3,315 % 4,372 % 3,627 % 3,600 % 

145 3,321 % 3,560 % 3,319 % 4,373 % 3,629 % 3,602 % 

146 3,325 % 3,562 % 3,323 % 4,374 % 3,631 % 3,604 % 

147 3,329 % 3,565 % 3,327 % 4,375 % 3,633 % 3,606 % 

148 3,333 % 3,567 % 3,331 % 4,376 % 3,635 % 3,608 % 

149 3,336 % 3,569 % 3,335 % 4,376 % 3,637 % 3,610 % 

150 3,340 % 3,571 % 3,338 % 4,377 % 3,638 % 3,612 % 

 

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone 

1 – 0,512 % 0,744 % 3,063 % 1,277 % 3,696 % 1,613 % 

2 – 0,533 % 0,727 % 3,435 % 1,496 % 3,680 % 1,688 % 

3 – 0,505 % 0,738 % 3,716 % 1,637 % 3,660 % 1,655 % 

4 – 0,453 % 0,762 % 3,939 % 1,781 % 3,655 % 1,642 % 

5 – 0,385 % 0,793 % 4,106 % 1,902 % 3,663 % 1,650 % 

6 – 0,306 % 0,822 % 4,239 % 2,021 % 3,680 % 1,663 % 

7 – 0,224 % 0,851 % 4,355 % 2,143 % 3,704 % 1,679 % 

8 – 0,140 % 0,882 % 4,455 % 2,237 % 3,727 % 1,697 % 

9 – 0,056 % 0,912 % 4,543 % 2,287 % 3,746 % 1,724 % 

10 0,027 % 0,942 % 4,656 % 2,308 % 3,761 % 1,750 % 

11 0,103 % 0,969 % 4,747 % 2,332 % 3,774 % 1,788 % 



Nr. 102/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone 

12 0,173 % 0,998 % 4,810 % 2,364 % 3,784 % 1,835 % 

13 0,241 % 1,021 % 4,852 % 2,400 % 3,793 % 1,888 % 

14 0,302 % 1,042 % 4,879 % 2,438 % 3,801 % 1,943 % 

15 0,349 % 1,062 % 4,894 % 2,478 % 3,807 % 2,000 % 

16 0,382 % 1,076 % 4,901 % 2,517 % 3,813 % 2,057 % 

17 0,409 % 1,090 % 4,901 % 2,557 % 3,818 % 2,113 % 

18 0,437 % 1,102 % 4,895 % 2,596 % 3,822 % 2,167 % 

19 0,472 % 1,112 % 4,886 % 2,634 % 3,826 % 2,221 % 

20 0,516 % 1,121 % 4,874 % 2,671 % 3,830 % 2,272 % 

21 0,573 % 1,127 % 4,859 % 2,707 % 3,833 % 2,322 % 

22 0,638 % 1,131 % 4,843 % 2,742 % 3,836 % 2,370 % 

23 0,709 % 1,134 % 4,826 % 2,775 % 3,839 % 2,416 % 

24 0,782 % 1,136 % 4,808 % 2,808 % 3,842 % 2,460 % 

25 0,858 % 1,138 % 4,789 % 2,838 % 3,844 % 2,502 % 

26 0,933 % 1,139 % 4,770 % 2,868 % 3,846 % 2,543 % 

27 1,008 % 1,141 % 4,752 % 2,897 % 3,848 % 2,581 % 

28 1,082 % 1,142 % 4,733 % 2,924 % 3,850 % 2,618 % 

29 1,155 % 1,142 % 4,714 % 2,950 % 3,852 % 2,654 % 

30 1,226 % 1,142 % 4,696 % 2,975 % 3,853 % 2,687 % 

31 1,294 % 1,141 % 4,678 % 2,999 % 3,855 % 2,720 % 

32 1,360 % 1,139 % 4,660 % 3,022 % 3,856 % 2,751 % 

33 1,425 % 1,137 % 4,643 % 3,044 % 3,857 % 2,780 % 

34 1,486 % 1,137 % 4,626 % 3,066 % 3,859 % 2,809 % 

35 1,546 % 1,137 % 4,610 % 3,086 % 3,860 % 2,836 % 

36 1,603 % 1,138 % 4,594 % 3,105 % 3,861 % 2,862 % 

37 1,659 % 1,139 % 4,579 % 3,124 % 3,862 % 2,887 % 

38 1,712 % 1,139 % 4,564 % 3,142 % 3,863 % 2,911 % 

39 1,763 % 1,137 % 4,549 % 3,159 % 3,864 % 2,934 % 

40 1,812 % 1,132 % 4,535 % 3,176 % 3,865 % 2,956 % 

41 1,859 % 1,124 % 4,522 % 3,192 % 3,866 % 2,977 % 

42 1,904 % 1,114 % 4,509 % 3,207 % 3,866 % 2,997 % 

43 1,948 % 1,105 % 4,496 % 3,222 % 3,867 % 3,017 % 

44 1,990 % 1,097 % 4,484 % 3,236 % 3,868 % 3,035 % 

45 2,030 % 1,091 % 4,472 % 3,250 % 3,869 % 3,053 % 

46 2,069 % 1,089 % 4,461 % 3,263 % 3,869 % 3,071 % 

47 2,106 % 1,090 % 4,450 % 3,276 % 3,870 % 3,088 % 

48 2,142 % 1,095 % 4,439 % 3,288 % 3,871 % 3,104 % 

49 2,177 % 1,104 % 4,429 % 3,300 % 3,871 % 3,119 % 

50 2,210 % 1,118 % 4,419 % 3,311 % 3,872 % 3,134 % 

51 2,242 % 1,137 % 4,409 % 3,322 % 3,872 % 3,149 % 

52 2,273 % 1,160 % 4,400 % 3,333 % 3,873 % 3,163 % 

53 2,303 % 1,185 % 4,391 % 3,343 % 3,873 % 3,176 % 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/53 

 

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone 

54 2,332 % 1,213 % 4,382 % 3,353 % 3,874 % 3,189 % 

55 2,360 % 1,243 % 4,374 % 3,363 % 3,874 % 3,202 % 

56 2,387 % 1,274 % 4,365 % 3,372 % 3,875 % 3,214 % 

57 2,413 % 1,306 % 4,358 % 3,381 % 3,875 % 3,225 % 

58 2,438 % 1,339 % 4,350 % 3,390 % 3,876 % 3,237 % 

59 2,463 % 1,371 % 4,342 % 3,398 % 3,876 % 3,248 % 

60 2,486 % 1,404 % 4,335 % 3,406 % 3,876 % 3,258 % 

61 2,509 % 1,437 % 4,328 % 3,414 % 3,877 % 3,269 % 

62 2,531 % 1,470 % 4,321 % 3,422 % 3,877 % 3,279 % 

63 2,553 % 1,503 % 4,315 % 3,429 % 3,878 % 3,288 % 

64 2,573 % 1,535 % 4,309 % 3,437 % 3,878 % 3,298 % 

65 2,594 % 1,567 % 4,302 % 3,444 % 3,878 % 3,307 % 

66 2,613 % 1,598 % 4,296 % 3,450 % 3,879 % 3,316 % 

67 2,632 % 1,629 % 4,290 % 3,457 % 3,879 % 3,325 % 

68 2,651 % 1,659 % 4,285 % 3,464 % 3,879 % 3,333 % 

69 2,669 % 1,689 % 4,279 % 3,470 % 3,879 % 3,341 % 

70 2,686 % 1,718 % 4,274 % 3,476 % 3,880 % 3,349 % 

71 2,703 % 1,747 % 4,269 % 3,482 % 3,880 % 3,357 % 

72 2,720 % 1,775 % 4,264 % 3,487 % 3,880 % 3,364 % 

73 2,736 % 1,803 % 4,259 % 3,493 % 3,881 % 3,371 % 

74 2,751 % 1,830 % 4,254 % 3,499 % 3,881 % 3,378 % 

75 2,767 % 1,856 % 4,249 % 3,504 % 3,881 % 3,385 % 

76 2,781 % 1,882 % 4,245 % 3,509 % 3,881 % 3,392 % 

77 2,796 % 1,907 % 4,240 % 3,514 % 3,882 % 3,399 % 

78 2,810 % 1,932 % 4,236 % 3,519 % 3,882 % 3,405 % 

79 2,824 % 1,956 % 4,231 % 3,524 % 3,882 % 3,411 % 

80 2,837 % 1,979 % 4,227 % 3,528 % 3,882 % 3,417 % 

81 2,850 % 2,002 % 4,223 % 3,533 % 3,883 % 3,423 % 

82 2,863 % 2,025 % 4,219 % 3,537 % 3,883 % 3,429 % 

83 2,875 % 2,047 % 4,216 % 3,542 % 3,883 % 3,435 % 

84 2,887 % 2,069 % 4,212 % 3,546 % 3,883 % 3,440 % 

85 2,899 % 2,090 % 4,208 % 3,550 % 3,883 % 3,446 % 

86 2,911 % 2,110 % 4,205 % 3,554 % 3,884 % 3,451 % 

87 2,922 % 2,131 % 4,201 % 3,558 % 3,884 % 3,456 % 

88 2,933 % 2,150 % 4,198 % 3,562 % 3,884 % 3,461 % 

89 2,944 % 2,170 % 4,194 % 3,566 % 3,884 % 3,466 % 

90 2,954 % 2,189 % 4,191 % 3,570 % 3,884 % 3,471 % 

91 2,965 % 2,207 % 4,188 % 3,573 % 3,884 % 3,475 % 

92 2,975 % 2,225 % 4,185 % 3,577 % 3,885 % 3,480 % 

93 2,985 % 2,243 % 4,182 % 3,580 % 3,885 % 3,485 % 

94 2,995 % 2,261 % 4,179 % 3,584 % 3,885 % 3,489 % 

95 3,004 % 2,278 % 4,176 % 3,587 % 3,885 % 3,493 % 



Nr. 102/54 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone 

96 3,013 % 2,294 % 4,173 % 3,590 % 3,885 % 3,498 % 

97 3,022 % 2,311 % 4,170 % 3,593 % 3,885 % 3,502 % 

98 3,031 % 2,327 % 4,167 % 3,596 % 3,886 % 3,506 % 

99 3,040 % 2,343 % 4,165 % 3,600 % 3,886 % 3,510 % 

100 3,049 % 2,358 % 4,162 % 3,602 % 3,886 % 3,514 % 

101 3,057 % 2,373 % 4,159 % 3,605 % 3,886 % 3,517 % 

102 3,065 % 2,388 % 4,157 % 3,608 % 3,886 % 3,521 % 

103 3,073 % 2,402 % 4,154 % 3,611 % 3,886 % 3,525 % 

104 3,081 % 2,417 % 4,152 % 3,614 % 3,886 % 3,528 % 

105 3,089 % 2,431 % 4,149 % 3,617 % 3,887 % 3,532 % 

106 3,097 % 2,444 % 4,147 % 3,619 % 3,887 % 3,535 % 

107 3,104 % 2,458 % 4,145 % 3,622 % 3,887 % 3,539 % 

108 3,111 % 2,471 % 4,142 % 3,624 % 3,887 % 3,542 % 

109 3,119 % 2,484 % 4,140 % 3,627 % 3,887 % 3,545 % 

110 3,126 % 2,497 % 4,138 % 3,629 % 3,887 % 3,549 % 

111 3,133 % 2,510 % 4,136 % 3,632 % 3,887 % 3,552 % 

112 3,139 % 2,522 % 4,134 % 3,634 % 3,887 % 3,555 % 

113 3,146 % 2,534 % 4,132 % 3,637 % 3,887 % 3,558 % 

114 3,153 % 2,546 % 4,130 % 3,639 % 3,888 % 3,561 % 

115 3,159 % 2,558 % 4,128 % 3,641 % 3,888 % 3,564 % 

116 3,166 % 2,569 % 4,126 % 3,643 % 3,888 % 3,567 % 

117 3,172 % 2,580 % 4,124 % 3,646 % 3,888 % 3,570 % 

118 3,178 % 2,592 % 4,122 % 3,648 % 3,888 % 3,572 % 

119 3,184 % 2,602 % 4,120 % 3,650 % 3,888 % 3,575 % 

120 3,190 % 2,613 % 4,118 % 3,652 % 3,888 % 3,578 % 

121 3,196 % 2,624 % 4,116 % 3,654 % 3,888 % 3,581 % 

122 3,202 % 2,634 % 4,115 % 3,656 % 3,888 % 3,583 % 

123 3,207 % 2,644 % 4,113 % 3,658 % 3,888 % 3,586 % 

124 3,213 % 2,654 % 4,111 % 3,660 % 3,889 % 3,588 % 

125 3,218 % 2,664 % 4,109 % 3,662 % 3,889 % 3,591 % 

126 3,224 % 2,674 % 4,108 % 3,664 % 3,889 % 3,593 % 

127 3,229 % 2,684 % 4,106 % 3,666 % 3,889 % 3,596 % 

128 3,234 % 2,693 % 4,105 % 3,667 % 3,889 % 3,598 % 

129 3,239 % 2,702 % 4,103 % 3,669 % 3,889 % 3,600 % 

130 3,244 % 2,712 % 4,101 % 3,671 % 3,889 % 3,603 % 

131 3,249 % 2,721 % 4,100 % 3,673 % 3,889 % 3,605 % 

132 3,254 % 2,729 % 4,098 % 3,675 % 3,889 % 3,607 % 

133 3,259 % 2,738 % 4,097 % 3,676 % 3,889 % 3,609 % 

134 3,264 % 2,747 % 4,095 % 3,678 % 3,889 % 3,611 % 

135 3,269 % 2,755 % 4,094 % 3,680 % 3,889 % 3,614 % 

136 3,273 % 2,764 % 4,093 % 3,681 % 3,890 % 3,616 % 

137 3,278 % 2,772 % 4,091 % 3,683 % 3,890 % 3,618 % 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/55 

 

Løpetid (i år) Lev Britisk pund Rumensk leu Zloty Islandsk króna Norsk krone 

138 3,282 % 2,780 % 4,090 % 3,684 % 3,890 % 3,620 % 

139 3,287 % 2,788 % 4,088 % 3,686 % 3,890 % 3,622 % 

140 3,291 % 2,796 % 4,087 % 3,687 % 3,890 % 3,624 % 

141 3,295 % 2,804 % 4,086 % 3,689 % 3,890 % 3,626 % 

142 3,300 % 2,811 % 4,084 % 3,690 % 3,890 % 3,628 % 

143 3,304 % 2,819 % 4,083 % 3,692 % 3,890 % 3,630 % 

144 3,308 % 2,827 % 4,082 % 3,693 % 3,890 % 3,631 % 

145 3,312 % 2,834 % 4,081 % 3,695 % 3,890 % 3,633 % 

146 3,316 % 2,841 % 4,079 % 3,696 % 3,890 % 3,635 % 

147 3,320 % 2,848 % 4,078 % 3,698 % 3,890 % 3,637 % 

148 3,324 % 2,855 % 4,077 % 3,699 % 3,890 % 3,639 % 

149 3,328 % 2,862 % 4,076 % 3,700 % 3,890 % 3,640 % 

150 3,332 % 2,869 % 4,075 % 3,702 % 3,891 % 3,642 % 

 

Løpetid (i år) Sveitsisk franc Australsk dollar Baht Kanadisk dollar Chilensk peso Colombiansk peso 

1 – 0,861 % 0,841 % 1,390 % 1,728 % 2,149 % 3,954 % 

2 – 0,891 % 0,790 % 1,405 % 1,609 % 2,136 % 4,373 % 

3 – 0,860 % 0,797 % 1,471 % 1,560 % 2,266 % 4,556 % 

4 – 0,803 % 0,860 % 1,528 % 1,541 % 2,433 % 4,739 % 

5 – 0,737 % 0,925 % 1,569 % 1,540 % 2,608 % 4,850 % 

6 – 0,655 % 1,001 % 1,621 % 1,557 % 2,747 % 5,161 % 

7 – 0,573 % 1,084 % 1,674 % 1,582 % 2,866 % 5,370 % 

8 – 0,481 % 1,163 % 1,717 % 1,613 % 2,981 % 5,583 % 

9 – 0,398 % 1,236 % 1,752 % 1,646 % 3,089 % 5,761 % 

10 – 0,329 % 1,302 % 1,779 % 1,677 % 3,184 % 5,904 % 

11 – 0,231 % 1,365 % 1,801 % 1,726 % 3,266 % 6,004 % 

12 – 0,180 % 1,425 % 1,822 % 1,775 % 3,337 % 6,069 % 

13 – 0,095 % 1,482 % 1,846 % 1,812 % 3,399 % 6,108 % 

14 – 0,036 % 1,532 % 1,876 % 1,841 % 3,454 % 6,128 % 

15 0,013 % 1,575 % 1,911 % 1,870 % 3,504 % 6,134 % 

16 0,055 % 1,609 % 1,952 % 1,900 % 3,548 % 6,128 % 

17 0,090 % 1,637 % 1,996 % 1,929 % 3,589 % 6,114 % 

18 0,117 % 1,661 % 2,043 % 1,953 % 3,626 % 6,095 % 

19 0,137 % 1,683 % 2,091 % 1,970 % 3,660 % 6,070 % 

20 0,149 % 1,704 % 2,139 % 1,976 % 3,692 % 6,043 % 

21 0,156 % 1,724 % 2,187 % 1,973 % 3,721 % 6,013 % 

22 0,160 % 1,742 % 2,235 % 1,963 % 3,748 % 5,982 % 

23 0,167 % 1,757 % 2,281 % 1,950 % 3,774 % 5,949 % 

24 0,180 % 1,766 % 2,326 % 1,937 % 3,798 % 5,916 % 

25 0,201 % 1,769 % 2,370 % 1,925 % 3,820 % 5,883 % 

26 0,231 % 1,765 % 2,412 % 1,916 % 3,841 % 5,850 % 



Nr. 102/56 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Sveitsisk franc Australsk dollar Baht Kanadisk dollar Chilensk peso Colombiansk peso 

27 0,268 % 1,759 % 2,452 % 1,912 % 3,861 % 5,818 % 

28 0,311 % 1,754 % 2,492 % 1,912 % 3,879 % 5,786 % 

29 0,357 % 1,753 % 2,529 % 1,917 % 3,897 % 5,755 % 

30 0,405 % 1,759 % 2,566 % 1,928 % 3,914 % 5,724 % 

31 0,455 % 1,772 % 2,601 % 1,945 % 3,930 % 5,694 % 

32 0,505 % 1,792 % 2,634 % 1,966 % 3,945 % 5,665 % 

33 0,556 % 1,816 % 2,666 % 1,991 % 3,959 % 5,637 % 

34 0,606 % 1,844 % 2,697 % 2,019 % 3,973 % 5,610 % 

35 0,655 % 1,874 % 2,727 % 2,048 % 3,986 % 5,584 % 

36 0,704 % 1,906 % 2,755 % 2,078 % 3,999 % 5,559 % 

37 0,752 % 1,939 % 2,783 % 2,110 % 4,011 % 5,534 % 

38 0,798 % 1,973 % 2,809 % 2,141 % 4,022 % 5,510 % 

39 0,843 % 2,008 % 2,834 % 2,173 % 4,033 % 5,488 % 

40 0,887 % 2,042 % 2,858 % 2,205 % 4,043 % 5,465 % 

41 0,930 % 2,076 % 2,882 % 2,236 % 4,053 % 5,444 % 

42 0,971 % 2,110 % 2,904 % 2,267 % 4,063 % 5,424 % 

43 1,011 % 2,143 % 2,925 % 2,298 % 4,072 % 5,404 % 

44 1,050 % 2,176 % 2,946 % 2,328 % 4,081 % 5,385 % 

45 1,088 % 2,208 % 2,966 % 2,357 % 4,090 % 5,367 % 

46 1,124 % 2,240 % 2,985 % 2,386 % 4,098 % 5,349 % 

47 1,159 % 2,270 % 3,004 % 2,414 % 4,106 % 5,332 % 

48 1,193 % 2,300 % 3,021 % 2,442 % 4,114 % 5,315 % 

49 1,226 % 2,330 % 3,039 % 2,468 % 4,121 % 5,299 % 

50 1,258 % 2,358 % 3,055 % 2,494 % 4,128 % 5,284 % 

51 1,288 % 2,386 % 3,071 % 2,519 % 4,135 % 5,269 % 

52 1,318 % 2,412 % 3,086 % 2,544 % 4,142 % 5,255 % 

53 1,347 % 2,439 % 3,101 % 2,567 % 4,148 % 5,241 % 

54 1,374 % 2,464 % 3,116 % 2,591 % 4,154 % 5,228 % 

55 1,401 % 2,489 % 3,129 % 2,613 % 4,160 % 5,215 % 

56 1,427 % 2,512 % 3,143 % 2,635 % 4,166 % 5,202 % 

57 1,452 % 2,536 % 3,156 % 2,656 % 4,172 % 5,190 % 

58 1,477 % 2,558 % 3,168 % 2,676 % 4,177 % 5,179 % 

59 1,500 % 2,580 % 3,181 % 2,696 % 4,182 % 5,167 % 

60 1,523 % 2,601 % 3,192 % 2,716 % 4,187 % 5,156 % 

61 1,545 % 2,622 % 3,204 % 2,734 % 4,192 % 5,146 % 

62 1,566 % 2,642 % 3,215 % 2,753 % 4,197 % 5,135 % 

63 1,587 % 2,661 % 3,226 % 2,770 % 4,202 % 5,125 % 

64 1,607 % 2,680 % 3,236 % 2,787 % 4,206 % 5,116 % 

65 1,627 % 2,698 % 3,246 % 2,804 % 4,211 % 5,106 % 

66 1,646 % 2,716 % 3,256 % 2,820 % 4,215 % 5,097 % 

67 1,665 % 2,734 % 3,265 % 2,836 % 4,219 % 5,088 % 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/57 

 

Løpetid (i år) Sveitsisk franc Australsk dollar Baht Kanadisk dollar Chilensk peso Colombiansk peso 

68 1,683 % 2,750 % 3,275 % 2,852 % 4,223 % 5,080 % 

69 1,700 % 2,767 % 3,283 % 2,867 % 4,227 % 5,071 % 

70 1,717 % 2,783 % 3,292 % 2,881 % 4,231 % 5,063 % 

71 1,733 % 2,798 % 3,301 % 2,895 % 4,235 % 5,055 % 

72 1,749 % 2,813 % 3,309 % 2,909 % 4,238 % 5,048 % 

73 1,765 % 2,828 % 3,317 % 2,922 % 4,242 % 5,040 % 

74 1,780 % 2,842 % 3,325 % 2,935 % 4,245 % 5,033 % 

75 1,795 % 2,856 % 3,332 % 2,948 % 4,249 % 5,026 % 

76 1,810 % 2,870 % 3,340 % 2,961 % 4,252 % 5,019 % 

77 1,824 % 2,883 % 3,347 % 2,973 % 4,255 % 5,012 % 

78 1,837 % 2,896 % 3,354 % 2,984 % 4,258 % 5,006 % 

79 1,851 % 2,909 % 3,361 % 2,996 % 4,261 % 4,999 % 

80 1,864 % 2,921 % 3,368 % 3,007 % 4,264 % 4,993 % 

81 1,876 % 2,933 % 3,374 % 3,018 % 4,267 % 4,987 % 

82 1,889 % 2,945 % 3,381 % 3,029 % 4,270 % 4,981 % 

83 1,901 % 2,956 % 3,387 % 3,039 % 4,273 % 4,975 % 

84 1,913 % 2,967 % 3,393 % 3,049 % 4,275 % 4,969 % 

85 1,924 % 2,978 % 3,399 % 3,059 % 4,278 % 4,964 % 

86 1,936 % 2,989 % 3,405 % 3,069 % 4,280 % 4,958 % 

87 1,947 % 2,999 % 3,410 % 3,079 % 4,283 % 4,953 % 

88 1,957 % 3,009 % 3,416 % 3,088 % 4,285 % 4,948 % 

89 1,968 % 3,019 % 3,421 % 3,097 % 4,288 % 4,943 % 

90 1,978 % 3,029 % 3,427 % 3,106 % 4,290 % 4,938 % 

91 1,988 % 3,039 % 3,432 % 3,114 % 4,292 % 4,933 % 

92 1,998 % 3,048 % 3,437 % 3,123 % 4,295 % 4,929 % 

93 2,008 % 3,057 % 3,442 % 3,131 % 4,297 % 4,924 % 

94 2,017 % 3,066 % 3,447 % 3,139 % 4,299 % 4,919 % 

95 2,027 % 3,075 % 3,451 % 3,147 % 4,301 % 4,915 % 

96 2,036 % 3,083 % 3,456 % 3,155 % 4,303 % 4,911 % 

97 2,044 % 3,092 % 3,461 % 3,163 % 4,305 % 4,906 % 

98 2,053 % 3,100 % 3,465 % 3,170 % 4,307 % 4,902 % 

99 2,062 % 3,108 % 3,470 % 3,178 % 4,309 % 4,898 % 

100 2,070 % 3,116 % 3,474 % 3,185 % 4,311 % 4,894 % 

101 2,078 % 3,124 % 3,478 % 3,192 % 4,313 % 4,890 % 

102 2,086 % 3,131 % 3,482 % 3,199 % 4,315 % 4,886 % 

103 2,094 % 3,139 % 3,486 % 3,206 % 4,317 % 4,883 % 

104 2,102 % 3,146 % 3,490 % 3,212 % 4,318 % 4,879 % 

105 2,109 % 3,153 % 3,494 % 3,219 % 4,320 % 4,875 % 

106 2,117 % 3,160 % 3,498 % 3,225 % 4,322 % 4,872 % 

107 2,124 % 3,167 % 3,502 % 3,231 % 4,323 % 4,868 % 

108 2,131 % 3,174 % 3,505 % 3,238 % 4,325 % 4,865 % 

109 2,138 % 3,180 % 3,509 % 3,244 % 4,327 % 4,862 % 



Nr. 102/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Sveitsisk franc Australsk dollar Baht Kanadisk dollar Chilensk peso Colombiansk peso 

110 2,145 % 3,187 % 3,513 % 3,250 % 4,328 % 4,858 % 

111 2,152 % 3,193 % 3,516 % 3,256 % 4,330 % 4,855 % 

112 2,159 % 3,200 % 3,519 % 3,261 % 4,331 % 4,852 % 

113 2,165 % 3,206 % 3,523 % 3,267 % 4,333 % 4,849 % 

114 2,172 % 3,212 % 3,526 % 3,272 % 4,334 % 4,846 % 

115 2,178 % 3,218 % 3,529 % 3,278 % 4,336 % 4,843 % 

116 2,184 % 3,224 % 3,533 % 3,283 % 4,337 % 4,840 % 

117 2,190 % 3,229 % 3,536 % 3,288 % 4,338 % 4,837 % 

118 2,196 % 3,235 % 3,539 % 3,294 % 4,340 % 4,834 % 

119 2,202 % 3,241 % 3,542 % 3,299 % 4,341 % 4,831 % 

120 2,208 % 3,246 % 3,545 % 3,304 % 4,342 % 4,828 % 

121 2,214 % 3,252 % 3,548 % 3,309 % 4,344 % 4,826 % 

122 2,219 % 3,257 % 3,551 % 3,313 % 4,345 % 4,823 % 

123 2,225 % 3,262 % 3,553 % 3,318 % 4,346 % 4,820 % 

124 2,230 % 3,267 % 3,556 % 3,323 % 4,348 % 4,818 % 

125 2,235 % 3,272 % 3,559 % 3,327 % 4,349 % 4,815 % 

126 2,241 % 3,277 % 3,562 % 3,332 % 4,350 % 4,813 % 

127 2,246 % 3,282 % 3,564 % 3,336 % 4,351 % 4,810 % 

128 2,251 % 3,287 % 3,567 % 3,341 % 4,352 % 4,808 % 

129 2,256 % 3,292 % 3,570 % 3,345 % 4,353 % 4,805 % 

130 2,261 % 3,296 % 3,572 % 3,349 % 4,355 % 4,803 % 

131 2,266 % 3,301 % 3,575 % 3,354 % 4,356 % 4,801 % 

132 2,271 % 3,305 % 3,577 % 3,358 % 4,357 % 4,799 % 

133 2,275 % 3,310 % 3,579 % 3,362 % 4,358 % 4,796 % 

134 2,280 % 3,314 % 3,582 % 3,366 % 4,359 % 4,794 % 

135 2,285 % 3,319 % 3,584 % 3,370 % 4,360 % 4,792 % 

136 2,289 % 3,323 % 3,586 % 3,374 % 4,361 % 4,790 % 

137 2,294 % 3,327 % 3,589 % 3,378 % 4,362 % 4,788 % 

138 2,298 % 3,331 % 3,591 % 3,381 % 4,363 % 4,786 % 

139 2,302 % 3,335 % 3,593 % 3,385 % 4,364 % 4,783 % 

140 2,306 % 3,339 % 3,595 % 3,389 % 4,365 % 4,781 % 

141 2,311 % 3,343 % 3,598 % 3,392 % 4,366 % 4,779 % 

142 2,315 % 3,347 % 3,600 % 3,396 % 4,367 % 4,777 % 

143 2,319 % 3,351 % 3,602 % 3,399 % 4,368 % 4,776 % 

144 2,323 % 3,355 % 3,604 % 3,403 % 4,369 % 4,774 % 

145 2,327 % 3,359 % 3,606 % 3,406 % 4,370 % 4,772 % 

146 2,331 % 3,362 % 3,608 % 3,410 % 4,370 % 4,770 % 

147 2,335 % 3,366 % 3,610 % 3,413 % 4,371 % 4,768 % 

148 2,338 % 3,370 % 3,612 % 3,416 % 4,372 % 4,766 % 

149 2,342 % 3,373 % 3,614 % 3,419 % 4,373 % 4,764 % 

150 2,346 % 3,377 % 3,616 % 3,423 % 4,374 % 4,763 % 
  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/59 

 

Løpetid (i år) Hongkong-dollar Indisk rupi Meksikansk peso 
Ny taiwansk  

dollar 

Newzealandsk 

dollar 
Rand 

1 1,690 % 5,951 % 7,937 % 0,435 % 1,312 % 6,568 % 

2 1,410 % 6,142 % 7,360 % 0,438 % 1,246 % 6,518 % 

3 1,426 % 6,324 % 7,169 % 0,460 % 1,248 % 6,574 % 

4 1,427 % 6,487 % 7,130 % 0,491 % 1,280 % 6,730 % 

5 1,359 % 6,622 % 7,147 % 0,513 % 1,335 % 6,896 % 

6 1,400 % 6,735 % 7,198 % 0,537 % 1,404 % 7,086 % 

7 1,481 % 6,815 % 7,270 % 0,554 % 1,482 % 7,269 % 

8 1,540 % 6,869 % 7,358 % 0,573 % 1,559 % 7,445 % 

9 1,570 % 6,898 % 7,450 % 0,592 % 1,632 % 7,614 % 

10 1,576 % 6,913 % 7,537 % 0,615 % 1,701 % 7,752 % 

11 1,564 % 6,914 % 7,615 % 0,664 % 1,769 % 7,884 % 

12 1,558 % 6,906 % 7,684 % 0,733 % 1,835 % 8,003 % 

13 1,574 % 6,889 % 7,746 % 0,814 % 1,898 % 8,098 % 

14 1,605 % 6,868 % 7,802 % 0,901 % 1,956 % 8,168 % 

15 1,648 % 6,843 % 7,853 % 0,990 % 2,005 % 8,211 % 

16 1,697 % 6,816 % 7,900 % 1,081 % 2,045 % 8,230 % 

17 1,750 % 6,787 % 7,939 % 1,170 % 2,078 % 8,228 % 

18 1,805 % 6,757 % 7,968 % 1,258 % 2,108 % 8,211 % 

19 1,862 % 6,726 % 7,985 % 1,342 % 2,139 % 8,183 % 

20 1,918 % 6,696 % 7,986 % 1,425 % 2,171 % 8,145 % 

21 1,973 % 6,666 % 7,972 % 1,503 % 2,205 % 8,101 % 

22 2,028 % 6,636 % 7,944 % 1,579 % 2,242 % 8,052 % 

23 2,081 % 6,607 % 7,906 % 1,652 % 2,280 % 8,000 % 

24 2,133 % 6,578 % 7,860 % 1,721 % 2,318 % 7,946 % 

25 2,183 % 6,550 % 7,808 % 1,787 % 2,357 % 7,890 % 

26 2,231 % 6,523 % 7,752 % 1,851 % 2,395 % 7,834 % 

27 2,277 % 6,496 % 7,694 % 1,911 % 2,433 % 7,778 % 

28 2,322 % 6,471 % 7,634 % 1,969 % 2,469 % 7,723 % 

29 2,365 % 6,446 % 7,573 % 2,024 % 2,505 % 7,668 % 

30 2,406 % 6,422 % 7,512 % 2,076 % 2,540 % 7,614 % 

31 2,445 % 6,399 % 7,451 % 2,126 % 2,574 % 7,562 % 

32 2,483 % 6,377 % 7,391 % 2,174 % 2,607 % 7,511 % 

33 2,520 % 6,355 % 7,332 % 2,220 % 2,639 % 7,462 % 

34 2,555 % 6,335 % 7,274 % 2,263 % 2,669 % 7,414 % 

35 2,588 % 6,315 % 7,218 % 2,305 % 2,699 % 7,367 % 

36 2,620 % 6,296 % 7,163 % 2,345 % 2,727 % 7,322 % 

37 2,651 % 6,277 % 7,110 % 2,383 % 2,755 % 7,279 % 

38 2,681 % 6,259 % 7,059 % 2,419 % 2,781 % 7,237 % 

39 2,709 % 6,242 % 7,009 % 2,454 % 2,807 % 7,197 % 

40 2,736 % 6,226 % 6,961 % 2,488 % 2,831 % 7,158 % 

41 2,762 % 6,210 % 6,915 % 2,520 % 2,855 % 7,121 % 

42 2,787 % 6,195 % 6,870 % 2,551 % 2,878 % 7,085 % 



Nr. 102/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Hongkong-dollar Indisk rupi Meksikansk peso 
Ny taiwansk  

dollar 

Newzealandsk 

dollar 
Rand 

43 2,811 % 6,180 % 6,827 % 2,580 % 2,899 % 7,050 % 

44 2,835 % 6,166 % 6,786 % 2,609 % 2,921 % 7,017 % 

45 2,857 % 6,152 % 6,746 % 2,636 % 2,941 % 6,985 % 

46 2,878 % 6,139 % 6,707 % 2,662 % 2,960 % 6,954 % 

47 2,899 % 6,126 % 6,670 % 2,688 % 2,979 % 6,924 % 

48 2,919 % 6,114 % 6,634 % 2,712 % 2,998 % 6,895 % 

49 2,938 % 6,102 % 6,600 % 2,735 % 3,015 % 6,868 % 

50 2,957 % 6,090 % 6,566 % 2,758 % 3,032 % 6,841 % 

51 2,975 % 6,079 % 6,534 % 2,779 % 3,048 % 6,815 % 

52 2,992 % 6,069 % 6,503 % 2,800 % 3,064 % 6,790 % 

53 3,008 % 6,058 % 6,473 % 2,821 % 3,079 % 6,767 % 

54 3,024 % 6,048 % 6,444 % 2,840 % 3,094 % 6,743 % 

55 3,040 % 6,039 % 6,417 % 2,859 % 3,108 % 6,721 % 

56 3,055 % 6,029 % 6,390 % 2,877 % 3,122 % 6,699 % 

57 3,069 % 6,020 % 6,364 % 2,895 % 3,136 % 6,679 % 

58 3,084 % 6,011 % 6,339 % 2,912 % 3,148 % 6,658 % 

59 3,097 % 6,003 % 6,314 % 2,928 % 3,161 % 6,639 % 

60 3,110 % 5,995 % 6,291 % 2,944 % 3,173 % 6,620 % 

61 3,123 % 5,987 % 6,268 % 2,960 % 3,185 % 6,602 % 

62 3,135 % 5,979 % 6,246 % 2,975 % 3,196 % 6,584 % 

63 3,147 % 5,972 % 6,224 % 2,989 % 3,207 % 6,567 % 

64 3,159 % 5,964 % 6,204 % 3,003 % 3,218 % 6,550 % 

65 3,170 % 5,957 % 6,184 % 3,017 % 3,228 % 6,534 % 

66 3,181 % 5,950 % 6,164 % 3,030 % 3,238 % 6,518 % 

67 3,192 % 5,944 % 6,145 % 3,043 % 3,248 % 6,503 % 

68 3,202 % 5,937 % 6,127 % 3,055 % 3,257 % 6,488 % 

69 3,212 % 5,931 % 6,109 % 3,067 % 3,267 % 6,474 % 

70 3,222 % 5,925 % 6,092 % 3,079 % 3,276 % 6,460 % 

71 3,231 % 5,919 % 6,075 % 3,091 % 3,284 % 6,447 % 

72 3,240 % 5,913 % 6,058 % 3,102 % 3,293 % 6,433 % 

73 3,249 % 5,908 % 6,043 % 3,113 % 3,301 % 6,421 % 

74 3,258 % 5,902 % 6,027 % 3,123 % 3,309 % 6,408 % 

75 3,267 % 5,897 % 6,012 % 3,134 % 3,317 % 6,396 % 

76 3,275 % 5,892 % 5,997 % 3,144 % 3,325 % 6,384 % 

77 3,283 % 5,886 % 5,983 % 3,153 % 3,332 % 6,373 % 

78 3,291 % 5,882 % 5,969 % 3,163 % 3,339 % 6,361 % 

79 3,299 % 5,877 % 5,955 % 3,172 % 3,346 % 6,351 % 

80 3,306 % 5,872 % 5,942 % 3,181 % 3,353 % 6,340 % 

81 3,313 % 5,867 % 5,929 % 3,190 % 3,360 % 6,329 % 

82 3,320 % 5,863 % 5,917 % 3,199 % 3,367 % 6,319 % 

83 3,327 % 5,859 % 5,904 % 3,207 % 3,373 % 6,309 % 

84 3,334 % 5,854 % 5,892 % 3,215 % 3,379 % 6,300 % 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/61 

 

Løpetid (i år) Hongkong-dollar Indisk rupi Meksikansk peso 
Ny taiwansk  

dollar 

Newzealandsk 

dollar 
Rand 

85 3,341 % 5,850 % 5,881 % 3,223 % 3,385 % 6,290 % 

86 3,347 % 5,846 % 5,869 % 3,231 % 3,391 % 6,281 % 

87 3,354 % 5,842 % 5,858 % 3,239 % 3,397 % 6,272 % 

88 3,360 % 5,838 % 5,847 % 3,246 % 3,403 % 6,263 % 

89 3,366 % 5,834 % 5,836 % 3,254 % 3,408 % 6,255 % 

90 3,372 % 5,831 % 5,826 % 3,261 % 3,414 % 6,246 % 

91 3,378 % 5,827 % 5,816 % 3,268 % 3,419 % 6,238 % 

92 3,383 % 5,824 % 5,806 % 3,275 % 3,424 % 6,230 % 

93 3,389 % 5,820 % 5,796 % 3,281 % 3,429 % 6,222 % 

94 3,394 % 5,817 % 5,786 % 3,288 % 3,434 % 6,214 % 

95 3,400 % 5,813 % 5,777 % 3,294 % 3,439 % 6,207 % 

96 3,405 % 5,810 % 5,768 % 3,301 % 3,444 % 6,199 % 

97 3,410 % 5,807 % 5,759 % 3,307 % 3,449 % 6,192 % 

98 3,415 % 5,804 % 5,750 % 3,313 % 3,453 % 6,185 % 

99 3,420 % 5,801 % 5,741 % 3,319 % 3,458 % 6,178 % 

100 3,424 % 5,798 % 5,733 % 3,324 % 3,462 % 6,171 % 

101 3,429 % 5,795 % 5,725 % 3,330 % 3,467 % 6,165 % 

102 3,434 % 5,792 % 5,717 % 3,336 % 3,471 % 6,158 % 

103 3,438 % 5,789 % 5,709 % 3,341 % 3,475 % 6,152 % 

104 3,443 % 5,786 % 5,701 % 3,347 % 3,479 % 6,146 % 

105 3,447 % 5,783 % 5,693 % 3,352 % 3,483 % 6,139 % 

106 3,451 % 5,781 % 5,686 % 3,357 % 3,487 % 6,133 % 

107 3,456 % 5,778 % 5,678 % 3,362 % 3,491 % 6,127 % 

108 3,460 % 5,776 % 5,671 % 3,367 % 3,495 % 6,122 % 

109 3,464 % 5,773 % 5,664 % 3,372 % 3,498 % 6,116 % 

110 3,468 % 5,771 % 5,657 % 3,377 % 3,502 % 6,110 % 

111 3,472 % 5,768 % 5,650 % 3,381 % 3,506 % 6,105 % 

112 3,475 % 5,766 % 5,643 % 3,386 % 3,509 % 6,099 % 

113 3,479 % 5,763 % 5,637 % 3,391 % 3,513 % 6,094 % 

114 3,483 % 5,761 % 5,630 % 3,395 % 3,516 % 6,089 % 

115 3,486 % 5,759 % 5,624 % 3,399 % 3,519 % 6,084 % 

116 3,490 % 5,757 % 5,618 % 3,404 % 3,523 % 6,079 % 

117 3,493 % 5,754 % 5,612 % 3,408 % 3,526 % 6,074 % 

118 3,497 % 5,752 % 5,605 % 3,412 % 3,529 % 6,069 % 

119 3,500 % 5,750 % 5,600 % 3,416 % 3,532 % 6,064 % 

120 3,504 % 5,748 % 5,594 % 3,420 % 3,535 % 6,059 % 

121 3,507 % 5,746 % 5,588 % 3,424 % 3,538 % 6,055 % 

122 3,510 % 5,744 % 5,582 % 3,428 % 3,541 % 6,050 % 

123 3,513 % 5,742 % 5,577 % 3,432 % 3,544 % 6,046 % 

124 3,516 % 5,740 % 5,571 % 3,436 % 3,547 % 6,041 % 

125 3,519 % 5,738 % 5,566 % 3,439 % 3,550 % 6,037 % 

126 3,522 % 5,736 % 5,561 % 3,443 % 3,552 % 6,033 % 



Nr. 102/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Hongkong-dollar Indisk rupi Meksikansk peso 
Ny taiwansk  

dollar 

Newzealandsk 

dollar 
Rand 

127 3,525 % 5,734 % 5,555 % 3,447 % 3,555 % 6,028 % 

128 3,528 % 5,732 % 5,550 % 3,450 % 3,558 % 6,024 % 

129 3,531 % 5,731 % 5,545 % 3,454 % 3,561 % 6,020 % 

130 3,534 % 5,729 % 5,540 % 3,457 % 3,563 % 6,016 % 

131 3,537 % 5,727 % 5,535 % 3,460 % 3,566 % 6,012 % 

132 3,540 % 5,725 % 5,530 % 3,464 % 3,568 % 6,008 % 

133 3,542 % 5,724 % 5,526 % 3,467 % 3,571 % 6,004 % 

134 3,545 % 5,722 % 5,521 % 3,470 % 3,573 % 6,001 % 

135 3,548 % 5,720 % 5,516 % 3,473 % 3,576 % 5,997 % 

136 3,550 % 5,719 % 5,512 % 3,476 % 3,578 % 5,993 % 

137 3,553 % 5,717 % 5,507 % 3,480 % 3,580 % 5,990 % 

138 3,555 % 5,716 % 5,503 % 3,483 % 3,583 % 5,986 % 

139 3,558 % 5,714 % 5,499 % 3,486 % 3,585 % 5,983 % 

140 3,560 % 5,713 % 5,494 % 3,489 % 3,587 % 5,979 % 

141 3,563 % 5,711 % 5,490 % 3,491 % 3,589 % 5,976 % 

142 3,565 % 5,710 % 5,486 % 3,494 % 3,592 % 5,972 % 

143 3,567 % 5,708 % 5,482 % 3,497 % 3,594 % 5,969 % 

144 3,570 % 5,707 % 5,478 % 3,500 % 3,596 % 5,966 % 

145 3,572 % 5,705 % 5,474 % 3,503 % 3,598 % 5,963 % 

146 3,574 % 5,704 % 5,470 % 3,505 % 3,600 % 5,959 % 

147 3,576 % 5,702 % 5,466 % 3,508 % 3,602 % 5,956 % 

148 3,578 % 5,701 % 5,462 % 3,511 % 3,604 % 5,953 % 

149 3,581 % 5,700 % 5,458 % 3,513 % 3,606 % 5,950 % 

150 3,583 % 5,698 % 5,455 % 3,516 % 3,608 % 5,947 % 

 

Løpetid (i år) Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporsk dollar Sørkoreansk won 

1 5,473 % 2,463 % 3,182 % 7,620 % 1,618 % 1,493 % 

2 5,694 % 2,514 % 3,182 % 7,485 % 1,522 % 1,389 % 

3 6,132 % 2,587 % 3,209 % 7,508 % 1,525 % 1,351 % 

4 6,404 % 2,688 % 3,257 % 7,587 % 1,547 % 1,330 % 

5 6,643 % 2,770 % 3,295 % 7,597 % 1,597 % 1,320 % 

6 6,828 % 2,849 % 3,319 % 7,730 % 1,658 % 1,312 % 

7 6,981 % 2,919 % 3,355 % 7,866 % 1,716 % 1,310 % 

8 7,106 % 2,977 % 3,414 % 8,003 % 1,767 % 1,318 % 

9 7,214 % 3,027 % 3,478 % 8,127 % 1,816 % 1,330 % 

10 7,300 % 3,075 % 3,534 % 8,216 % 1,869 % 1,342 % 

11 7,354 % 3,121 % 3,576 % 8,258 % 1,925 % 1,354 % 

12 7,381 % 3,167 % 3,616 % 8,262 % 1,979 % 1,363 % 

13 7,389 % 3,212 % 3,664 % 8,240 % 2,025 % 1,367 % 

14 7,383 % 3,255 % 3,715 % 8,197 % 2,062 % 1,366 % 

15 7,366 % 3,296 % 3,766 % 8,139 % 2,091 % 1,357 % 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/63 

 

Løpetid (i år) Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporsk dollar Sørkoreansk won 

16 7,342 % 3,336 % 3,815 % 8,072 % 2,113 % 1,340 % 

17 7,312 % 3,374 % 3,859 % 7,996 % 2,131 % 1,324 % 

18 7,278 % 3,410 % 3,899 % 7,916 % 2,148 % 1,313 % 

19 7,241 % 3,445 % 3,934 % 7,833 % 2,168 % 1,312 % 

20 7,203 % 3,478 % 3,964 % 7,749 % 2,191 % 1,324 % 

21 7,164 % 3,510 % 3,988 % 7,663 % 2,218 % 1,349 % 

22 7,124 % 3,540 % 4,008 % 7,579 % 2,250 % 1,384 % 

23 7,084 % 3,569 % 4,024 % 7,495 % 2,283 % 1,427 % 

24 7,044 % 3,596 % 4,036 % 7,413 % 2,318 % 1,475 % 

25 7,005 % 3,622 % 4,046 % 7,332 % 2,354 % 1,526 % 

26 6,967 % 3,647 % 4,054 % 7,254 % 2,390 % 1,578 % 

27 6,930 % 3,671 % 4,060 % 7,178 % 2,426 % 1,632 % 

28 6,893 % 3,694 % 4,065 % 7,105 % 2,461 % 1,685 % 

29 6,858 % 3,716 % 4,068 % 7,034 % 2,496 % 1,738 % 

30 6,823 % 3,736 % 4,070 % 6,965 % 2,530 % 1,791 % 

31 6,790 % 3,756 % 4,072 % 6,900 % 2,564 % 1,842 % 

32 6,758 % 3,775 % 4,072 % 6,836 % 2,596 % 1,892 % 

33 6,727 % 3,794 % 4,072 % 6,775 % 2,628 % 1,941 % 

34 6,697 % 3,811 % 4,072 % 6,717 % 2,658 % 1,988 % 

35 6,668 % 3,828 % 4,071 % 6,661 % 2,687 % 2,034 % 

36 6,640 % 3,844 % 4,070 % 6,607 % 2,716 % 2,079 % 

37 6,613 % 3,859 % 4,068 % 6,555 % 2,743 % 2,121 % 

38 6,587 % 3,874 % 4,067 % 6,505 % 2,770 % 2,163 % 

39 6,562 % 3,888 % 4,065 % 6,458 % 2,795 % 2,203 % 

40 6,538 % 3,902 % 4,063 % 6,412 % 2,820 % 2,241 % 

41 6,515 % 3,915 % 4,061 % 6,368 % 2,844 % 2,278 % 

42 6,493 % 3,928 % 4,059 % 6,326 % 2,867 % 2,313 % 

43 6,472 % 3,940 % 4,056 % 6,285 % 2,889 % 2,348 % 

44 6,451 % 3,952 % 4,054 % 6,246 % 2,910 % 2,381 % 

45 6,431 % 3,963 % 4,052 % 6,209 % 2,931 % 2,412 % 

46 6,412 % 3,974 % 4,049 % 6,173 % 2,950 % 2,443 % 

47 6,394 % 3,984 % 4,047 % 6,138 % 2,969 % 2,473 % 

48 6,376 % 3,994 % 4,045 % 6,105 % 2,988 % 2,501 % 

49 6,359 % 4,004 % 4,043 % 6,073 % 3,005 % 2,528 % 

50 6,342 % 4,013 % 4,040 % 6,042 % 3,023 % 2,555 % 

51 6,326 % 4,022 % 4,038 % 6,012 % 3,039 % 2,580 % 

52 6,311 % 4,031 % 4,036 % 5,984 % 3,055 % 2,605 % 

53 6,296 % 4,039 % 4,034 % 5,956 % 3,070 % 2,629 % 

54 6,282 % 4,048 % 4,032 % 5,929 % 3,085 % 2,652 % 

55 6,268 % 4,056 % 4,030 % 5,904 % 3,100 % 2,674 % 

56 6,254 % 4,063 % 4,028 % 5,879 % 3,114 % 2,695 % 

57 6,241 % 4,071 % 4,026 % 5,855 % 3,127 % 2,716 % 



Nr. 102/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporsk dollar Sørkoreansk won 

58 6,229 % 4,078 % 4,024 % 5,831 % 3,140 % 2,736 % 

59 6,216 % 4,085 % 4,022 % 5,809 % 3,153 % 2,756 % 

60 6,205 % 4,091 % 4,020 % 5,787 % 3,165 % 2,774 % 

61 6,193 % 4,098 % 4,018 % 5,766 % 3,177 % 2,793 % 

62 6,182 % 4,104 % 4,016 % 5,746 % 3,188 % 2,810 % 

63 6,171 % 4,110 % 4,015 % 5,726 % 3,200 % 2,827 % 

64 6,161 % 4,116 % 4,013 % 5,707 % 3,210 % 2,844 % 

65 6,151 % 4,122 % 4,011 % 5,688 % 3,221 % 2,860 % 

66 6,141 % 4,128 % 4,010 % 5,670 % 3,231 % 2,876 % 

67 6,132 % 4,133 % 4,008 % 5,653 % 3,241 % 2,891 % 

68 6,122 % 4,139 % 4,007 % 5,636 % 3,250 % 2,905 % 

69 6,113 % 4,144 % 4,005 % 5,619 % 3,260 % 2,920 % 

70 6,105 % 4,149 % 4,004 % 5,603 % 3,269 % 2,934 % 

71 6,096 % 4,154 % 4,002 % 5,588 % 3,278 % 2,947 % 

72 6,088 % 4,158 % 4,001 % 5,572 % 3,286 % 2,960 % 

73 6,080 % 4,163 % 4,000 % 5,558 % 3,295 % 2,973 % 

74 6,072 % 4,167 % 3,998 % 5,543 % 3,303 % 2,985 % 

75 6,064 % 4,172 % 3,997 % 5,529 % 3,311 % 2,998 % 

76 6,057 % 4,176 % 3,996 % 5,516 % 3,318 % 3,009 % 

77 6,050 % 4,180 % 3,995 % 5,503 % 3,326 % 3,021 % 

78 6,043 % 4,184 % 3,993 % 5,490 % 3,333 % 3,032 % 

79 6,036 % 4,188 % 3,992 % 5,477 % 3,340 % 3,043 % 

80 6,029 % 4,192 % 3,991 % 5,465 % 3,347 % 3,054 % 

81 6,023 % 4,196 % 3,990 % 5,453 % 3,354 % 3,064 % 

82 6,016 % 4,200 % 3,989 % 5,441 % 3,361 % 3,074 % 

83 6,010 % 4,203 % 3,988 % 5,430 % 3,367 % 3,084 % 

84 6,004 % 4,207 % 3,987 % 5,419 % 3,374 % 3,094 % 

85 5,998 % 4,210 % 3,986 % 5,408 % 3,380 % 3,103 % 

86 5,992 % 4,214 % 3,985 % 5,397 % 3,386 % 3,112 % 

87 5,987 % 4,217 % 3,984 % 5,387 % 3,392 % 3,121 % 

88 5,981 % 4,220 % 3,983 % 5,377 % 3,397 % 3,130 % 

89 5,976 % 4,223 % 3,982 % 5,367 % 3,403 % 3,139 % 

90 5,970 % 4,226 % 3,981 % 5,357 % 3,408 % 3,147 % 

91 5,965 % 4,229 % 3,980 % 5,348 % 3,414 % 3,156 % 

92 5,960 % 4,232 % 3,979 % 5,339 % 3,419 % 3,164 % 

93 5,955 % 4,235 % 3,978 % 5,329 % 3,424 % 3,172 % 

94 5,950 % 4,238 % 3,978 % 5,321 % 3,429 % 3,179 % 

95 5,945 % 4,241 % 3,977 % 5,312 % 3,434 % 3,187 % 

96 5,941 % 4,243 % 3,976 % 5,303 % 3,439 % 3,194 % 

97 5,936 % 4,246 % 3,975 % 5,295 % 3,444 % 3,201 % 

98 5,932 % 4,249 % 3,974 % 5,287 % 3,449 % 3,209 % 

99 5,927 % 4,251 % 3,974 % 5,279 % 3,453 % 3,216 % 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/65 

 

Løpetid (i år) Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporsk dollar Sørkoreansk won 

100 5,923 % 4,254 % 3,973 % 5,271 % 3,458 % 3,222 % 

101 5,919 % 4,256 % 3,972 % 5,264 % 3,462 % 3,229 % 

102 5,915 % 4,258 % 3,972 % 5,256 % 3,466 % 3,236 % 

103 5,911 % 4,261 % 3,971 % 5,249 % 3,470 % 3,242 % 

104 5,907 % 4,263 % 3,970 % 5,241 % 3,475 % 3,248 % 

105 5,903 % 4,265 % 3,970 % 5,234 % 3,479 % 3,255 % 

106 5,899 % 4,267 % 3,969 % 5,227 % 3,483 % 3,261 % 

107 5,895 % 4,270 % 3,968 % 5,221 % 3,486 % 3,267 % 

108 5,892 % 4,272 % 3,968 % 5,214 % 3,490 % 3,272 % 

109 5,888 % 4,274 % 3,967 % 5,207 % 3,494 % 3,278 % 

110 5,885 % 4,276 % 3,966 % 5,201 % 3,498 % 3,284 % 

111 5,881 % 4,278 % 3,966 % 5,195 % 3,501 % 3,289 % 

112 5,878 % 4,280 % 3,965 % 5,188 % 3,505 % 3,295 % 

113 5,874 % 4,282 % 3,965 % 5,182 % 3,508 % 3,300 % 

114 5,871 % 4,284 % 3,964 % 5,176 % 3,512 % 3,305 % 

115 5,868 % 4,286 % 3,963 % 5,170 % 3,515 % 3,310 % 

116 5,865 % 4,287 % 3,963 % 5,165 % 3,518 % 3,316 % 

117 5,862 % 4,289 % 3,962 % 5,159 % 3,522 % 3,321 % 

118 5,859 % 4,291 % 3,962 % 5,153 % 3,525 % 3,325 % 

119 5,855 % 4,293 % 3,961 % 5,148 % 3,528 % 3,330 % 

120 5,853 % 4,295 % 3,961 % 5,142 % 3,531 % 3,335 % 

121 5,850 % 4,296 % 3,960 % 5,137 % 3,534 % 3,340 % 

122 5,847 % 4,298 % 3,960 % 5,132 % 3,537 % 3,344 % 

123 5,844 % 4,300 % 3,959 % 5,127 % 3,540 % 3,349 % 

124 5,841 % 4,301 % 3,959 % 5,122 % 3,543 % 3,353 % 

125 5,838 % 4,303 % 3,958 % 5,117 % 3,546 % 3,358 % 

126 5,836 % 4,304 % 3,958 % 5,112 % 3,549 % 3,362 % 

127 5,833 % 4,306 % 3,957 % 5,107 % 3,551 % 3,366 % 

128 5,830 % 4,307 % 3,957 % 5,102 % 3,554 % 3,370 % 

129 5,828 % 4,309 % 3,957 % 5,097 % 3,557 % 3,374 % 

130 5,825 % 4,310 % 3,956 % 5,093 % 3,559 % 3,378 % 

131 5,823 % 4,312 % 3,956 % 5,088 % 3,562 % 3,382 % 

132 5,820 % 4,313 % 3,955 % 5,084 % 3,565 % 3,386 % 

133 5,818 % 4,315 % 3,955 % 5,079 % 3,567 % 3,390 % 

134 5,816 % 4,316 % 3,954 % 5,075 % 3,570 % 3,394 % 

135 5,813 % 4,317 % 3,954 % 5,071 % 3,572 % 3,398 % 

136 5,811 % 4,319 % 3,954 % 5,067 % 3,574 % 3,401 % 

137 5,809 % 4,320 % 3,953 % 5,062 % 3,577 % 3,405 % 

138 5,806 % 4,321 % 3,953 % 5,058 % 3,579 % 3,409 % 

139 5,804 % 4,323 % 3,953 % 5,054 % 3,581 % 3,412 % 

140 5,802 % 4,324 % 3,952 % 5,050 % 3,584 % 3,416 % 

141 5,800 % 4,325 % 3,952 % 5,046 % 3,586 % 3,419 % 



Nr. 102/66 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporsk dollar Sørkoreansk won 

142 5,798 % 4,326 % 3,951 % 5,043 % 3,588 % 3,422 % 

143 5,796 % 4,328 % 3,951 % 5,039 % 3,590 % 3,426 % 

144 5,794 % 4,329 % 3,951 % 5,035 % 3,593 % 3,429 % 

145 5,792 % 4,330 % 3,950 % 5,031 % 3,595 % 3,432 % 

146 5,790 % 4,331 % 3,950 % 5,028 % 3,597 % 3,435 % 

147 5,788 % 4,332 % 3,950 % 5,024 % 3,599 % 3,439 % 

148 5,786 % 4,333 % 3,949 % 5,020 % 3,601 % 3,442 % 

149 5,784 % 4,334 % 3,949 % 5,017 % 3,603 % 3,445 % 

150 5,782 % 4,336 % 3,949 % 5,014 % 3,605 % 3,448 % 

 

Løpetid (i år) Tyrkisk lira Amerikansk dollar Yen 

1 21,580 % 1,895 % – 0,169 % 

2 19,517 % 1,680 % – 0,204 % 

3 18,100 % 1,617 % – 0,222 % 

4 17,048 % 1,616 % – 0,224 % 

5 16,570 % 1,641 % – 0,212 % 

6 15,915 % 1,680 % – 0,194 % 

7 15,246 % 1,722 % – 0,169 % 

8 14,786 % 1,765 % – 0,139 % 

9 14,471 % 1,810 % – 0,107 % 

10 14,213 % 1,854 % – 0,073 % 

11 13,963 % 1,894 % – 0,040 % 

12 13,712 % 1,931 % – 0,008 % 

13 13,462 % 1,962 % 0,025 % 

14 13,215 % 1,989 % 0,056 % 

15 12,972 % 2,013 % 0,085 % 

16 12,734 % 2,033 % 0,112 % 

17 12,501 % 2,051 % 0,137 % 

18 12,274 % 2,065 % 0,161 % 

19 12,055 % 2,078 % 0,183 % 

20 11,842 % 2,088 % 0,205 % 

21 11,637 % 2,097 % 0,225 % 

22 11,440 % 2,103 % 0,243 % 

23 11,250 % 2,108 % 0,258 % 

24 11,069 % 2,112 % 0,269 % 

25 10,894 % 2,116 % 0,276 % 

26 10,728 % 2,118 % 0,278 % 

27 10,568 % 2,120 % 0,281 % 

28 10,416 % 2,121 % 0,287 % 

29 10,270 % 2,122 % 0,299 % 

30 10,131 % 2,123 % 0,320 % 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/67 

 

Løpetid (i år) Tyrkisk lira Amerikansk dollar Yen 

31 9,999 % 2,123 % 0,351 % 

32 9,872 % 2,123 % 0,390 % 

33 9,751 % 2,122 % 0,434 % 

34 9,636 % 2,120 % 0,482 % 

35 9,526 % 2,118 % 0,532 % 

36 9,421 % 2,114 % 0,585 % 

37 9,320 % 2,109 % 0,638 % 

38 9,224 % 2,103 % 0,691 % 

39 9,132 % 2,096 % 0,745 % 

40 9,045 % 2,087 % 0,798 % 

41 8,961 % 2,077 % 0,850 % 

42 8,880 % 2,066 % 0,902 % 

43 8,803 % 2,055 % 0,952 % 

44 8,729 % 2,045 % 1,002 % 

45 8,659 % 2,038 % 1,050 % 

46 8,591 % 2,032 % 1,097 % 

47 8,526 % 2,029 % 1,142 % 

48 8,463 % 2,029 % 1,187 % 

49 8,403 % 2,032 % 1,230 % 

50 8,345 % 2,039 % 1,272 % 

51 8,289 % 2,049 % 1,312 % 

52 8,235 % 2,061 % 1,352 % 

53 8,184 % 2,076 % 1,390 % 

54 8,134 % 2,093 % 1,427 % 

55 8,086 % 2,111 % 1,463 % 

56 8,039 % 2,130 % 1,497 % 

57 7,995 % 2,150 % 1,531 % 

58 7,951 % 2,171 % 1,564 % 

59 7,910 % 2,192 % 1,596 % 

60 7,869 % 2,213 % 1,626 % 

61 7,830 % 2,234 % 1,656 % 

62 7,792 % 2,256 % 1,685 % 

63 7,756 % 2,277 % 1,713 % 

64 7,720 % 2,298 % 1,741 % 

65 7,686 % 2,319 % 1,767 % 

66 7,652 % 2,340 % 1,793 % 

67 7,620 % 2,360 % 1,818 % 

68 7,589 % 2,380 % 1,842 % 

69 7,558 % 2,400 % 1,866 % 

70 7,528 % 2,420 % 1,889 % 

71 7,500 % 2,439 % 1,911 % 

72 7,472 % 2,458 % 1,933 % 



Nr. 102/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Løpetid (i år) Tyrkisk lira Amerikansk dollar Yen 

73 7,444 % 2,476 % 1,954 % 

74 7,418 % 2,494 % 1,975 % 

75 7,392 % 2,512 % 1,995 % 

76 7,367 % 2,529 % 2,015 % 

77 7,343 % 2,546 % 2,034 % 

78 7,319 % 2,563 % 2,052 % 

79 7,296 % 2,579 % 2,070 % 

80 7,273 % 2,595 % 2,088 % 

81 7,251 % 2,611 % 2,105 % 

82 7,229 % 2,626 % 2,122 % 

83 7,208 % 2,641 % 2,139 % 

84 7,188 % 2,656 % 2,155 % 

85 7,168 % 2,670 % 2,171 % 

86 7,148 % 2,684 % 2,186 % 

87 7,129 % 2,698 % 2,201 % 

88 7,111 % 2,711 % 2,216 % 

89 7,092 % 2,724 % 2,230 % 

90 7,074 % 2,737 % 2,244 % 

91 7,057 % 2,750 % 2,258 % 

92 7,040 % 2,762 % 2,271 % 

93 7,023 % 2,774 % 2,284 % 

94 7,007 % 2,786 % 2,297 % 

95 6,991 % 2,798 % 2,310 % 

96 6,975 % 2,809 % 2,322 % 

97 6,960 % 2,820 % 2,334 % 

98 6,945 % 2,831 % 2,346 % 

99 6,930 % 2,842 % 2,357 % 

100 6,916 % 2,852 % 2,369 % 

101 6,902 % 2,863 % 2,380 % 

102 6,888 % 2,873 % 2,391 % 

103 6,874 % 2,883 % 2,402 % 

104 6,861 % 2,892 % 2,412 % 

105 6,848 % 2,902 % 2,422 % 

106 6,835 % 2,911 % 2,433 % 

107 6,823 % 2,920 % 2,442 % 

108 6,810 % 2,929 % 2,452 % 

109 6,798 % 2,938 % 2,462 % 

110 6,786 % 2,947 % 2,471 % 

111 6,775 % 2,955 % 2,480 % 

112 6,763 % 2,964 % 2,489 % 

113 6,752 % 2,972 % 2,498 % 

114 6,741 % 2,980 % 2,507 % 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/69 

 

Løpetid (i år) Tyrkisk lira Amerikansk dollar Yen 

115 6,730 % 2,988 % 2,516 % 

116 6,720 % 2,996 % 2,524 % 

117 6,709 % 3,004 % 2,532 % 

118 6,699 % 3,011 % 2,541 % 

119 6,689 % 3,019 % 2,549 % 

120 6,679 % 3,026 % 2,556 % 

121 6,669 % 3,033 % 2,564 % 

122 6,659 % 3,040 % 2,572 % 

123 6,650 % 3,047 % 2,579 % 

124 6,640 % 3,054 % 2,587 % 

125 6,631 % 3,061 % 2,594 % 

126 6,622 % 3,067 % 2,601 % 

127 6,613 % 3,074 % 2,608 % 

128 6,605 % 3,080 % 2,615 % 

129 6,596 % 3,087 % 2,622 % 

130 6,588 % 3,093 % 2,629 % 

131 6,579 % 3,099 % 2,635 % 

132 6,571 % 3,105 % 2,642 % 

133 6,563 % 3,111 % 2,648 % 

134 6,555 % 3,117 % 2,655 % 

135 6,547 % 3,123 % 2,661 % 

136 6,539 % 3,128 % 2,667 % 

137 6,532 % 3,134 % 2,673 % 

138 6,524 % 3,140 % 2,679 % 

139 6,517 % 3,145 % 2,685 % 

140 6,510 % 3,150 % 2,691 % 

141 6,502 % 3,156 % 2,696 % 

142 6,495 % 3,161 % 2,702 % 

143 6,488 % 3,166 % 2,708 % 

144 6,481 % 3,171 % 2,713 % 

145 6,475 % 3,176 % 2,719 % 

146 6,468 % 3,181 % 2,724 % 

147 6,461 % 3,186 % 2,729 % 

148 6,455 % 3,191 % 2,734 % 

149 6,448 % 3,195 % 2,739 % 

150 6,442 % 3,200 % 2,744 % 
  



Nr. 102/70 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

VEDLEGG II 

Grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av matching-justeringen 

De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene fastsatt i dette vedlegg er uttrykt i basispunkter og omfatter ikke eventuelle 

økninger i henhold til artikkel 77c nr. 1 bokstav c) i direktiv 2009/138/EF. 

1. Eksponeringer mot sentralmyndigheter og sentralbanker 

De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene gjelder for eksponeringer angitt i alle valutaer. 

De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for durasjoner på 11–30 år er lik den grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-

differansen for en durasjon på 10 år. 

Durasjon (i år) Østerrike Belgia Bulgaria Kroatia 
Den tsjekkiske 

republikk 
Kypros Danmark 

1 0 0 32 5 0 25 1 

2 0 0 40 5 0 42 0 

3 0 1 45 5 2 48 0 

4 0 2 48 5 3 49 0 

5 0 4 52 5 5 52 0 

6 1 5 55 5 7 54 0 

7 2 6 58 5 9 55 0 

8 3 7 60 5 11 55 0 

9 3 8 61 5 12 52 0 

10 3 8 63 5 14 51 0 

 

Durasjon (i år) Estland Finland Frankrike Tyskland Hellas Ungarn Irland 

1 0 0 0 0 402 4 16 

2 0 0 0 0 248 4 23 

3 1 0 0 0 220 4 26 

4 2 0 0 0 192 4 27 

5 4 0 0 0 175 4 28 

6 5 0 0 0 172 4 29 

7 6 0 0 0 169 4 30 

8 7 0 1 0 173 2 31 

9 8 1 2 0 175 1 31 

10 8 0 3 0 177 4 32 

 

Durasjon (i år) Italia Latvia Litauen Luxembourg Malta Nederland Polen 

1 6 5 5 0 16 0 4 

2 14 11 12 0 23 0 4 

3 18 15 15 0 26 0 4 

4 21 16 17 0 27 0 4 

5 23 18 19 0 28 0 4 

6 25 20 21 0 29 0 4 
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Durasjon (i år) Italia Latvia Litauen Luxembourg Malta Nederland Polen 

7 26 21 22 0 30 0 4 

8 28 22 24 1 31 0 4 

9 29 23 25 2 31 0 4 

10 31 24 25 3 32 0 4 

 

Durasjon (i år) Portugal Romania Slovakia Slovenia Spania Sverige 
Det forente 

kongerike 

1 25 9 12 19 5 0 0 

2 42 17 16 22 12 0 0 

3 48 20 18 26 15 0 0 

4 49 21 20 31 17 0 0 

5 52 22 21 34 19 0 0 

6 54 24 23 38 21 0 0 

7 55 25 24 39 22 0 0 

8 55 27 25 40 24 0 0 

9 52 28 25 41 25 0 0 

10 51 26 26 41 25 0 0 

 

Durasjon (i år) Liechtenstein Norge Sveits Australia Brasil Canada Chile 

1 0 0 0 0 12 0 17 

2 0 0 0 0 12 0 19 

3 0 0 0 0 12 0 18 

4 0 0 0 0 12 0 17 

5 0 0 0 0 12 0 16 

6 0 0 0 0 12 0 15 

7 0 0 0 0 12 0 14 

8 0 0 0 0 12 0 15 

9 0 0 0 0 12 0 16 

10 0 0 0 0 12 0 13 

 

Durasjon (i år) Kina Colombia Hongkong India Japan Malaysia Mexico 

1 0 11 0 10 0 0 9 

2 0 18 0 10 0 0 9 

3 1 29 0 10 0 0 9 

4 2 37 0 10 0 0 10 

5 2 39 0 10 0 0 10 

6 3 42 0 10 0 0 10 

7 4 44 0 10 0 0 10 

8 7 42 0 10 0 0 10 
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Durasjon (i år) Kina Colombia Hongkong India Japan Malaysia Mexico 

9 5 39 0 10 0 0 9 

10 5 42 0 10 1 0 9 

 

Durasjon (i år) New Zealand Russland Singapore Sør-Afrika Sør-Korea Thailand Taiwan 

1 0 0 0 5 10 0 4 

2 0 0 0 7 12 0 4 

3 0 0 0 8 12 0 4 

4 0 0 0 7 14 0 4 

5 0 1 0 6 15 0 4 

6 0 5 0 7 15 0 4 

7 0 7 0 9 15 0 4 

8 0 12 0 10 15 0 4 

9 0 18 0 10 15 0 4 

10 0 18 0 11 15 0 4 

 

Durasjon (i år) 
De forente 

stater 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

2. Eksponeringer mot finansinstitusjoner 

2.1 Euro 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 6 20 45 121 235 560 1 242 

2 6 20 45 121 235 560 1 000 

3 7 23 46 114 231 556 816 

4 8 25 49 116 230 555 675 

5 10 28 54 119 230 555 568 

6 11 30 58 124 230 555 555 

7 12 32 60 126 230 555 555 

8 12 33 59 125 230 555 555 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/73 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

9 12 34 59 124 230 555 555 

10 13 35 59 124 230 555 555 

11 13 36 60 124 230 555 555 

12 14 37 60 124 230 555 555 

13 14 37 60 124 230 555 555 

14 14 38 60 124 230 555 555 

15 14 38 60 124 230 555 555 

16 14 38 60 124 230 555 555 

17 14 38 60 124 230 555 555 

18 14 38 60 124 230 555 555 

19 15 38 60 124 230 555 555 

20 16 38 60 124 230 555 555 

21 16 38 60 124 230 555 555 

22 17 38 60 124 230 555 555 

23 17 38 60 124 230 555 555 

24 19 38 60 124 230 555 555 

25 19 38 60 124 230 555 555 

26 20 38 60 124 230 555 555 

27 20 38 60 124 230 555 555 

28 21 38 60 124 230 555 555 

29 21 38 60 124 230 555 555 

30 23 38 60 124 230 555 555 

2.2 Tsjekkisk koruna 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 12 26 51 127 241 566 1 290 

2 14 28 53 129 243 568 1 038 

3 16 31 55 122 239 565 845 

4 17 33 57 124 238 563 699 

5 18 36 62 127 238 563 586 

6 18 37 65 131 237 562 562 

7 19 39 66 133 236 562 562 

8 18 39 65 131 236 561 561 

9 18 39 65 130 235 561 561 

10 18 40 64 129 235 560 560 

11 18 41 64 129 234 560 560 

12 18 41 64 128 234 559 559 

13 18 41 63 127 233 558 558 

14 17 41 62 127 233 558 558 

15 17 40 62 126 232 557 557 

16 16 40 61 126 232 557 557 



Nr. 102/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

17 16 39 61 126 231 557 557 

18 16 39 61 125 231 557 557 

19 16 39 61 125 231 557 557 

20 16 40 61 126 232 557 557 

21 17 40 62 126 232 557 557 

22 17 40 62 126 232 557 557 

23 18 40 62 127 232 558 558 

24 19 40 62 127 232 558 558 

25 19 41 62 127 232 558 558 

26 20 41 62 127 232 558 558 

27 20 41 62 127 232 558 558 

28 21 41 62 127 232 558 558 

29 22 40 62 127 232 558 558 

30 23 40 62 127 232 558 558 

2.3 Dansk krone 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 6 20 45 121 235 560 1 241 

2 6 20 45 121 235 560 1 000 

3 7 22 46 114 231 556 816 

4 8 25 49 116 230 555 675 

5 10 28 54 119 230 555 567 

6 11 30 58 124 230 555 555 

7 12 32 59 126 230 555 555 

8 12 33 59 125 230 555 555 

9 12 34 59 124 230 555 555 

10 13 35 59 124 230 555 555 

11 13 36 59 124 230 555 555 

12 14 37 59 124 230 555 555 

13 14 37 59 124 230 555 555 

14 14 38 59 124 230 555 555 

15 14 38 59 124 230 555 555 

16 14 38 59 124 230 555 555 

17 14 38 59 124 230 555 555 

18 14 38 59 124 230 555 555 

19 15 38 59 124 230 555 555 

20 16 38 59 124 230 555 555 

21 16 38 59 124 230 555 555 

22 17 38 59 124 230 555 555 

23 17 38 59 124 230 555 555 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/75 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 19 38 59 124 230 555 555 

25 19 38 59 124 230 555 555 

26 20 38 59 124 230 555 555 

27 20 38 59 124 230 555 555 

28 21 38 59 124 230 555 555 

29 21 38 59 124 230 555 555 

30 23 38 59 124 230 555 555 

2.4 Forint 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 82 96 121 197 310 636 1 256 

2 78 92 117 193 306 632 1 017 

3 81 97 121 188 305 630 831 

4 80 97 121 188 302 627 690 

5 79 97 124 189 299 625 625 

6 79 98 125 192 297 623 623 

7 78 98 125 192 295 621 621 

8 76 97 123 189 294 619 619 

9 75 97 122 187 293 618 618 

10 72 94 119 183 289 614 614 

11 70 93 116 181 286 612 612 

12 69 92 115 179 285 610 610 

13 69 92 114 178 284 609 609 

14 68 92 114 178 284 609 609 

15 68 91 113 178 283 609 609 

16 67 91 113 177 283 608 608 

17 67 90 112 176 282 608 608 

18 66 90 111 176 282 607 607 

19 65 89 111 175 281 606 606 

20 65 88 110 174 280 605 605 

21 64 87 109 174 279 605 605 

22 63 87 108 173 279 604 604 

23 62 86 107 172 278 603 603 

24 61 85 106 171 277 602 602 

25 60 84 105 170 276 601 601 

26 59 83 104 169 275 600 600 

27 58 82 103 168 273 599 599 

28 57 80 102 167 272 598 598 

29 56 79 101 166 271 597 597 

30 55 78 100 165 270 596 596 
  



Nr. 102/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

2.5 Svensk krone 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 10 24 49 124 238 563 1 247 

2 11 26 51 126 240 565 1 005 

3 14 29 53 120 237 563 820 

4 15 32 56 123 237 562 679 

5 17 35 61 126 237 562 570 

6 18 37 65 131 237 562 562 

7 19 39 66 133 237 562 562 

8 18 39 66 131 236 561 561 

9 18 40 65 130 236 561 561 

10 18 40 65 129 235 560 560 

11 18 41 65 129 235 560 560 

12 19 42 64 129 235 560 560 

13 19 42 64 128 234 560 560 

14 19 42 64 128 234 559 559 

15 18 42 64 128 234 559 559 

16 18 41 63 128 233 559 559 

17 18 41 63 128 233 559 559 

18 18 41 63 128 233 559 559 

19 18 42 63 128 234 559 559 

20 19 42 64 128 234 559 559 

21 19 42 64 129 234 560 560 

22 19 43 64 129 235 560 560 

23 19 43 64 129 235 560 560 

24 19 43 65 129 235 560 560 

25 19 43 65 129 235 560 560 

26 20 43 65 129 235 560 560 

27 20 43 65 129 235 560 560 

28 21 43 64 129 235 560 560 

29 22 43 64 129 235 560 560 

30 23 43 64 129 235 560 560 

2.6 Kuna 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 50 64 89 165 279 604 1 250 

2 54 68 93 169 282 608 1 008 

3 59 75 98 166 283 608 822 

4 63 79 104 170 284 609 681 

5 65 83 109 174 285 610 610 

6 66 85 113 179 285 610 610 

7 67 87 114 181 284 610 610 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/77 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 66 86 113 178 283 609 609 

9 64 86 111 176 282 607 607 

10 63 86 110 175 280 606 606 

11 63 85 109 173 279 604 604 

12 61 85 107 172 277 603 603 

13 60 84 106 170 276 601 601 

14 59 83 104 169 275 600 600 

15 58 81 103 168 273 599 599 

16 57 80 102 167 272 598 598 

17 56 80 101 166 272 597 597 

18 55 79 101 165 271 596 596 

19 55 78 100 164 270 595 595 

20 54 78 99 164 270 595 595 

21 53 77 99 163 269 594 594 

22 53 76 98 162 268 593 593 

23 52 75 97 162 267 593 593 

24 51 75 96 161 266 592 592 

25 50 74 95 160 266 591 591 

26 49 73 95 159 265 590 590 

27 49 72 94 158 264 589 589 

28 48 71 93 157 263 588 588 

29 47 70 92 156 262 588 588 

30 46 70 91 156 261 587 587 

2.7 Lev 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 5 19 44 120 234 559 1 241 

2 5 19 44 120 234 559 999 

3 6 22 45 113 230 555 815 

4 7 24 48 115 229 554 675 

5 9 27 53 118 229 554 567 

6 10 29 57 123 229 554 554 

7 11 31 59 126 229 554 554 

8 11 32 58 124 229 554 554 

9 11 33 58 123 229 554 554 

10 12 34 58 123 229 554 554 

11 12 35 59 123 229 554 554 

12 13 36 59 123 229 554 554 

13 13 37 59 123 229 554 554 

14 13 37 59 123 229 554 554 

15 13 37 59 123 229 554 554 



Nr. 102/78 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 13 37 59 123 229 554 554 

17 13 37 59 123 229 554 554 

18 13 37 59 123 229 554 554 

19 15 37 59 123 229 554 554 

20 16 37 59 123 229 554 554 

21 16 37 59 123 229 554 554 

22 17 37 59 123 229 554 554 

23 17 37 59 123 229 554 554 

24 19 37 59 123 229 554 554 

25 19 37 59 123 229 554 554 

26 20 37 59 123 229 554 554 

27 20 37 59 123 229 554 554 

28 21 37 59 123 229 554 554 

29 21 37 59 123 229 554 554 

30 23 37 59 123 229 554 554 

2.8 Britisk pund 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 7 25 55 153 253 578 1 265 

2 7 25 55 153 253 578 1 019 

3 8 27 55 138 249 574 831 

4 10 29 57 127 247 572 688 

5 11 31 58 115 246 571 578 

6 14 34 61 108 245 570 570 

7 16 37 62 100 244 569 569 

8 17 38 61 93 242 568 568 

9 19 45 64 87 241 567 567 

10 19 45 62 84 241 566 566 

11 18 44 60 84 240 565 565 

12 17 44 61 85 239 564 564 

13 17 44 61 85 238 563 563 

14 17 44 61 85 237 563 563 

15 17 44 61 85 237 562 562 

16 17 44 61 85 235 560 560 

17 17 44 61 85 234 560 560 

18 17 44 61 85 234 559 559 

19 17 44 61 85 234 559 559 

20 17 44 61 85 234 559 559 

21 17 44 61 85 234 559 559 

22 17 44 61 85 234 559 559 

23 17 44 61 85 234 559 559 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/79 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 19 44 61 85 233 558 558 

25 19 44 61 85 232 558 558 

26 20 44 61 85 232 557 557 

27 20 44 61 85 231 557 557 

28 21 44 61 85 231 556 556 

29 22 44 61 85 231 556 556 

30 23 44 61 85 230 556 556 

2.9 Rumensk leu 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 86 100 125 201 315 640 1 311 

2 84 98 123 199 313 638 1 061 

3 83 99 122 190 307 632 869 

4 82 99 123 190 304 629 721 

5 81 99 125 190 301 626 626 

6 80 99 127 193 299 624 624 

7 78 99 126 193 296 621 621 

8 76 97 123 189 294 619 619 

9 74 95 121 186 291 617 617 

10 73 95 119 184 290 615 615 

11 72 94 118 182 288 613 613 

12 70 93 116 180 286 612 612 

13 69 92 114 179 285 610 610 

14 68 91 113 177 283 608 608 

15 66 90 112 176 282 607 607 

16 65 89 110 175 281 606 606 

17 64 87 109 174 279 605 605 

18 63 86 108 173 278 604 604 

19 62 86 107 172 278 603 603 

20 61 85 107 171 277 602 602 

21 60 84 106 170 276 601 601 

22 59 83 105 169 275 600 600 

23 58 82 104 168 274 599 599 

24 57 81 103 167 273 598 598 

25 56 80 102 166 272 597 597 

26 55 79 101 165 271 596 596 

27 54 78 100 164 270 595 595 

28 53 77 99 163 269 594 594 

29 52 76 98 162 268 593 593 

30 51 75 97 161 267 592 592 
  



Nr. 102/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

2.10 Zloty 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 59 74 98 174 288 613 1 276 

2 58 72 97 173 287 612 1 031 

3 58 73 97 165 282 607 842 

4 58 75 99 166 280 605 698 

5 58 76 102 167 278 603 603 

6 57 76 104 170 276 601 601 

7 57 77 104 171 274 599 599 

8 55 76 102 168 273 598 598 

9 53 75 100 165 271 596 596 

10 53 75 99 164 270 595 595 

11 52 75 98 163 269 594 594 

12 52 75 98 162 268 593 593 

13 52 75 97 161 267 592 592 

14 51 74 96 161 266 592 592 

15 50 74 96 160 266 591 591 

16 49 73 95 159 265 590 590 

17 49 72 94 158 264 589 589 

18 48 71 93 158 263 589 589 

19 47 71 93 157 263 588 588 

20 47 71 93 157 263 588 588 

21 47 70 92 157 262 588 588 

22 47 70 92 156 262 587 587 

23 46 70 91 156 261 587 587 

24 45 69 91 155 261 586 586 

25 45 68 90 154 260 586 586 

26 44 68 89 154 260 585 585 

27 43 67 89 153 259 584 584 

28 43 66 88 152 258 583 583 

29 42 66 87 152 257 583 583 

30 41 65 87 151 257 582 582 

2.11 Norsk krone 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 31 45 70 146 260 585 1 282 

2 32 46 71 146 260 585 1 034 

3 32 47 71 139 256 581 843 

4 32 49 73 140 254 579 698 

5 33 51 77 142 253 578 586 

6 33 52 80 146 252 577 577 

7 33 53 81 148 251 576 576 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/81 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 32 53 79 145 250 575 575 

9 32 53 79 144 249 574 574 

10 32 54 78 143 249 574 574 

11 31 54 78 142 248 573 573 

12 31 54 77 141 247 572 572 

13 31 54 76 140 246 571 571 

14 30 54 75 140 245 571 571 

15 29 53 75 139 245 570 570 

16 28 52 74 138 244 569 569 

17 28 51 73 138 243 569 569 

18 28 51 73 137 243 568 568 

19 27 51 73 137 243 568 568 

20 27 51 73 137 243 568 568 

21 27 51 73 137 243 568 568 

22 27 51 73 137 243 568 568 

23 27 51 72 137 243 568 568 

24 27 51 72 137 242 568 568 

25 27 50 72 136 242 568 568 

26 27 50 72 136 242 567 567 

27 26 50 72 136 242 567 567 

28 26 50 71 136 241 567 567 

29 26 49 71 135 241 566 566 

30 26 49 71 135 241 566 566 

2.12 Sveitsisk franc 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 3 26 101 215 540 1 234 

2 1 5 26 102 216 541 993 

3 2 5 28 95 212 537 810 

4 3 6 30 97 211 536 671 

5 4 9 36 100 211 536 564 

6 4 11 39 105 211 536 536 

7 5 14 41 108 211 536 536 

8 7 14 40 106 211 536 536 

9 7 15 40 105 211 536 536 

10 8 16 40 105 211 536 536 

11 8 18 42 106 212 537 537 

12 9 18 40 105 211 536 536 

13 11 19 41 106 212 537 537 

14 11 20 41 106 211 537 537 

15 12 18 40 104 210 536 536 



Nr. 102/82 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 12 17 39 103 209 535 535 

17 13 17 39 103 209 534 534 

18 13 17 39 104 209 535 535 

19 15 18 39 104 210 535 535 

20 15 18 40 104 210 536 536 

21 16 19 40 105 211 536 536 

22 17 20 41 105 211 536 536 

23 17 21 41 105 211 536 536 

24 19 21 40 105 211 536 536 

25 19 22 40 105 210 536 536 

26 20 24 41 105 210 536 536 

27 20 24 42 105 210 536 536 

28 21 25 44 104 210 536 536 

29 21 25 46 104 210 535 535 

30 22 26 47 104 210 535 535 

2.13 Australsk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 47 61 86 162 276 601 1 267 

2 47 61 86 162 276 601 1 020 

3 48 63 87 154 272 597 832 

4 48 65 89 156 270 595 689 

5 48 66 93 158 268 594 594 

6 48 67 95 161 267 593 593 

7 49 69 96 163 266 591 591 

8 47 68 94 160 265 590 590 

9 47 68 93 158 264 589 589 

10 46 68 93 157 263 588 588 

11 46 69 92 156 262 588 588 

12 46 69 91 156 261 587 587 

13 45 68 91 155 261 586 586 

14 45 68 90 154 260 585 585 

15 44 67 89 154 259 585 585 

16 43 66 88 153 258 584 584 

17 42 66 88 152 258 583 583 

18 42 65 87 152 257 583 583 

19 41 65 87 151 257 582 582 

20 41 65 87 151 257 582 582 

21 41 65 86 151 257 582 582 

22 41 64 86 150 256 581 581 

23 40 64 85 150 256 581 581 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/83 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 40 63 85 149 255 580 580 

25 39 63 84 149 254 580 580 

26 38 62 84 148 254 579 579 

27 38 61 83 147 253 578 578 

28 37 61 82 147 253 578 578 

29 36 60 82 146 252 577 577 

30 36 59 81 145 251 577 577 

2.14 Baht 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 16 31 56 131 245 570 1 278 

2 20 35 60 135 249 574 1 030 

3 24 40 64 131 248 573 841 

4 28 45 69 136 250 575 696 

5 31 49 75 140 251 576 585 

6 30 49 77 143 249 574 574 

7 35 55 82 149 252 578 578 

8 33 54 80 146 251 576 576 

9 34 56 81 146 252 577 577 

10 36 58 83 147 253 578 578 

11 38 60 84 148 254 579 579 

12 39 62 85 149 255 580 580 

13 40 63 85 149 255 580 580 

14 40 64 85 150 255 581 581 

15 40 64 85 150 256 581 581 

16 40 63 85 149 255 580 580 

17 40 63 85 149 255 580 580 

18 39 62 84 148 254 580 580 

19 38 62 84 148 254 579 579 

20 38 62 84 148 254 579 579 

21 38 62 84 148 254 579 579 

22 38 62 83 148 254 579 579 

23 38 61 83 147 253 579 579 

24 37 61 83 147 253 578 578 

25 37 60 82 147 252 578 578 

26 37 60 82 146 252 577 577 

27 36 59 81 146 251 577 577 

28 36 59 81 145 251 576 576 

29 35 58 80 145 250 576 576 

30 34 58 80 144 250 575 575 
  



Nr. 102/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

2.15 Kanadisk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 15 30 55 130 244 569 1 285 

2 17 31 56 132 245 571 1 034 

3 19 34 58 126 243 568 843 

4 20 37 61 128 242 567 697 

5 22 40 66 131 242 567 585 

6 23 42 70 136 242 567 567 

7 24 44 71 138 242 567 567 

8 24 45 71 137 242 567 567 

9 24 46 71 136 242 567 567 

10 25 47 71 136 242 567 567 

11 26 48 72 136 242 567 567 

12 26 49 72 136 242 567 567 

13 27 50 72 136 242 567 567 

14 27 50 72 136 242 567 567 

15 27 50 72 136 242 568 568 

16 27 50 72 136 242 567 567 

17 27 50 72 136 242 567 567 

18 26 50 72 136 242 567 567 

19 26 50 72 136 242 567 567 

20 27 50 72 136 242 567 567 

21 27 50 72 136 242 567 567 

22 26 50 72 136 242 567 567 

23 26 49 71 136 241 567 567 

24 26 49 71 135 241 566 566 

25 25 49 70 135 241 566 566 

26 25 48 70 134 240 566 566 

27 24 48 70 134 240 565 565 

28 24 48 69 134 239 565 565 

29 24 47 69 133 239 564 564 

30 23 47 69 133 239 564 564 

2.16 Chilensk peso 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 50 65 90 165 279 604 1 293 

2 53 68 93 168 282 607 1 042 

3 57 73 97 164 281 606 851 

4 59 76 100 167 281 606 705 

5 61 79 106 171 281 607 607 

6 63 82 110 176 282 607 607 

7 64 84 111 178 281 607 607 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/85 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 63 84 110 176 281 606 606 

9 63 85 110 175 281 606 606 

10 64 86 110 175 281 606 606 

11 64 86 110 174 280 605 605 

12 63 87 109 174 279 605 605 

13 63 86 108 173 279 604 604 

14 62 86 107 172 278 603 603 

15 61 85 107 171 277 602 602 

16 61 84 106 170 276 601 601 

17 60 83 105 169 275 600 600 

18 59 82 104 169 274 600 600 

19 58 82 104 168 274 599 599 

20 58 81 103 167 273 598 598 

21 57 80 102 167 272 598 598 

22 56 80 101 166 272 597 597 

23 55 79 100 165 271 596 596 

24 54 78 100 164 270 595 595 

25 53 77 99 163 269 594 594 

26 52 76 98 162 268 593 593 

27 52 75 97 161 267 592 592 

28 51 74 96 160 266 591 591 

29 50 73 95 159 265 590 590 

30 49 72 94 158 264 590 590 

2.17 Colombiansk peso 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 82 96 121 197 310 635 1 329 

2 86 100 125 201 314 640 1 076 

3 87 103 127 194 311 636 880 

4 88 105 129 196 309 635 730 

5 91 109 135 200 311 636 636 

6 93 112 140 206 312 637 637 

7 94 114 142 208 312 637 637 

8 95 116 142 208 313 638 638 

9 96 117 143 208 313 639 639 

10 96 119 143 208 313 639 639 

11 96 119 143 207 313 638 638 

12 96 119 142 206 312 637 637 

13 95 118 140 205 311 636 636 

14 94 117 139 203 309 634 634 

15 92 116 137 202 308 633 633 



Nr. 102/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 91 114 136 200 306 632 632 

17 89 113 135 199 305 630 630 

18 88 111 133 198 303 629 629 

19 87 110 132 196 302 627 627 

20 85 109 131 195 301 626 626 

21 84 107 129 194 299 625 625 

22 82 106 128 192 298 623 623 

23 81 104 126 191 296 622 622 

24 79 103 125 189 295 620 620 

25 78 101 123 187 293 618 618 

26 76 100 121 186 292 617 617 

27 75 98 120 184 290 615 615 

28 73 97 118 183 288 614 614 

29 72 95 117 181 287 612 612 

30 70 94 115 180 285 611 611 

2.18 Hongkong-dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 9 23 48 124 237 563 1 284 

2 12 26 51 127 241 566 1 031 

3 16 31 55 122 239 565 841 

4 18 35 59 126 240 565 696 

5 21 39 66 130 241 566 584 

6 23 42 70 136 242 567 567 

7 24 44 72 138 242 567 567 

8 24 45 71 137 242 567 567 

9 24 46 71 136 242 567 567 

10 25 47 71 136 242 567 567 

11 25 48 72 136 242 567 567 

12 26 49 71 136 241 567 567 

13 25 49 71 135 241 566 566 

14 25 48 70 134 240 565 565 

15 24 48 69 134 240 565 565 

16 23 47 68 133 239 564 564 

17 23 46 68 132 238 563 563 

18 22 46 68 132 238 563 563 

19 22 46 67 132 238 563 563 

20 22 46 68 132 238 563 563 

21 22 46 68 132 238 563 563 

22 22 46 68 132 238 563 563 

23 22 46 68 132 238 563 563 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/87 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 22 46 68 132 238 563 563 

25 22 46 67 132 238 563 563 

26 22 46 67 132 237 563 563 

27 22 45 67 131 237 563 563 

28 22 45 67 131 237 562 562 

29 22 45 67 131 237 562 562 

30 23 45 67 131 237 562 562 

2.19 Indisk rupi 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 95 109 134 210 323 649 1 369 

2 95 109 134 210 324 649 1 106 

3 96 111 135 203 320 645 905 

4 97 113 138 204 318 644 750 

5 98 116 142 207 318 643 643 

6 98 117 145 211 317 642 642 

7 99 119 146 213 316 642 642 

8 98 119 146 211 316 641 641 

9 98 119 144 209 315 640 640 

10 97 119 143 208 314 639 639 

11 95 118 142 206 312 637 637 

12 94 117 140 204 310 635 635 

13 92 116 138 202 308 633 633 

14 91 114 136 200 306 631 631 

15 89 112 134 198 304 630 630 

16 87 110 132 196 302 627 627 

17 85 109 130 195 301 626 626 

18 83 107 129 193 299 624 624 

19 82 106 127 192 298 623 623 

20 81 105 126 191 297 622 622 

21 80 104 125 190 295 621 621 

22 79 102 124 189 294 620 620 

23 78 101 123 187 293 618 618 

24 77 100 122 186 292 617 617 

25 75 99 121 185 291 616 616 

26 74 98 119 184 290 615 615 

27 73 97 118 183 289 614 614 

28 72 95 117 182 287 613 613 

29 71 94 116 181 286 612 612 

30 70 93 115 179 285 611 611 
  



Nr. 102/88 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

2.20 Meksikansk peso 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 338 352 377 453 567 892 1 409 

2 82 96 121 196 310 635 1 129 

3 85 101 124 192 309 634 919 

4 89 105 129 196 310 635 760 

5 91 109 136 200 311 636 639 

6 93 112 140 206 312 637 637 

7 94 115 142 209 312 637 637 

8 95 116 142 208 313 638 638 

9 95 117 142 207 313 638 638 

10 96 118 142 207 313 638 638 

11 96 119 142 207 313 638 638 

12 97 120 142 207 313 638 638 

13 97 121 143 207 313 638 638 

14 98 122 143 208 313 639 639 

15 99 122 144 208 314 639 639 

16 100 123 145 209 315 640 640 

17 101 124 146 210 316 641 641 

18 102 125 147 211 317 642 642 

19 103 126 148 212 318 643 643 

20 103 127 148 213 319 644 644 

21 103 127 149 213 319 644 644 

22 103 127 148 213 318 644 644 

23 102 126 148 212 318 643 643 

24 102 125 147 211 317 642 642 

25 101 124 146 210 316 641 641 

26 99 123 145 209 315 640 640 

27 98 122 143 208 314 639 639 

28 97 120 142 207 312 638 638 

29 96 119 141 205 311 636 636 

30 94 118 139 204 310 635 635 

2.21 Ny taiwansk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 11 36 111 225 550 1 259 

2 1 11 36 111 225 550 1 014 

3 2 13 36 104 221 546 828 

4 3 14 38 105 219 544 685 

5 4 16 43 107 218 543 575 

6 5 18 45 111 217 543 543 

7 5 19 47 113 217 542 542 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/89 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 7 19 45 111 216 541 541 

9 7 19 44 109 215 540 540 

10 8 20 44 109 214 540 540 

11 8 21 44 108 214 540 540 

12 9 21 44 108 214 539 539 

13 11 22 44 108 214 540 540 

14 11 22 44 109 214 540 540 

15 12 23 44 109 215 540 540 

16 12 23 44 109 215 540 540 

17 13 23 45 109 215 540 540 

18 15 24 45 110 216 541 541 

19 15 24 46 110 216 541 541 

20 16 25 47 111 217 542 542 

21 16 26 48 112 218 543 543 

22 17 27 48 113 219 544 544 

23 17 27 49 113 219 544 544 

24 19 28 49 114 220 545 545 

25 19 28 50 114 220 545 545 

26 20 28 50 115 220 546 546 

27 20 29 51 115 221 546 546 

28 21 29 51 115 221 546 546 

29 22 29 51 116 221 547 547 

30 23 30 51 116 222 547 547 

2.22 Newzealandsk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 53 67 92 168 282 607 1 276 

2 54 68 93 169 283 608 1 028 

3 55 70 94 162 279 604 838 

4 55 72 96 163 277 602 694 

5 56 74 100 165 276 601 601 

6 56 76 103 169 275 601 601 

7 56 76 104 170 274 599 599 

8 56 77 103 169 273 599 599 

9 55 77 102 167 273 598 598 

10 54 76 101 165 271 596 596 

11 53 76 99 164 270 595 595 

12 52 75 98 162 268 593 593 

13 51 74 96 161 267 592 592 

14 50 73 95 159 265 590 590 

15 48 72 93 158 264 589 589 



Nr. 102/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 47 70 92 156 262 587 587 

17 45 69 91 155 261 586 586 

18 44 68 90 154 260 585 585 

19 43 67 89 153 259 584 584 

20 43 66 88 153 258 584 584 

21 42 66 88 152 258 583 583 

22 42 65 87 151 257 582 582 

23 41 64 86 151 256 582 582 

24 40 64 86 150 256 581 581 

25 40 63 85 149 255 580 580 

26 39 62 84 149 254 580 580 

27 38 62 83 148 254 579 579 

28 38 61 83 147 253 578 578 

29 37 60 82 147 252 578 578 

30 36 60 81 146 252 577 577 

2.23 Rand 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 116 130 155 231 344 670 1 381 

2 117 131 156 232 345 671 1 113 

3 119 135 158 226 343 668 909 

4 121 138 162 229 343 668 754 

5 123 141 167 232 343 668 668 

6 123 143 170 236 342 668 668 

7 124 144 171 238 342 667 667 

8 123 144 170 236 341 666 666 

9 122 144 169 234 340 665 665 

10 122 144 168 233 339 664 664 

11 121 144 167 232 337 663 663 

12 120 143 165 230 336 661 661 

13 118 141 163 228 334 659 659 

14 116 140 161 226 332 657 657 

15 114 137 159 224 329 655 655 

16 111 135 157 221 327 652 652 

17 109 133 154 219 325 650 650 

18 107 130 152 217 322 648 648 

19 105 128 150 215 320 646 646 

20 103 127 148 213 319 644 644 

21 101 125 147 211 317 642 642 

22 100 123 145 209 315 640 640 

23 98 121 143 207 313 639 639 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/91 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 96 119 141 206 311 637 637 

25 94 118 139 204 310 635 635 

26 92 116 138 202 308 633 633 

27 91 114 136 200 306 631 631 

28 89 113 134 199 304 630 630 

29 87 111 133 197 303 628 628 

30 86 109 131 196 301 627 627 

2.24 Real 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 172 186 211 287 400 726 1 359 

2 181 195 220 296 410 735 1 099 

3 186 202 226 293 410 735 901 

4 189 205 229 296 410 735 748 

5 190 208 234 299 410 735 735 

6 190 209 237 303 409 734 734 

7 190 210 237 304 407 732 732 

8 188 209 235 301 406 731 731 

9 187 208 233 298 404 729 729 

10 186 208 232 297 403 728 728 

11 184 207 230 295 401 726 726 

12 182 205 228 292 398 723 723 

13 180 203 225 289 395 721 721 

14 177 200 222 286 392 717 717 

15 174 197 219 283 389 714 714 

16 170 194 216 280 386 711 711 

17 167 191 212 277 383 708 708 

18 164 187 209 274 379 705 705 

19 161 184 206 271 376 702 702 

20 158 181 203 268 373 699 699 

21 155 178 200 264 370 696 696 

22 152 175 197 261 367 692 692 

23 149 172 194 258 364 689 689 

24 145 169 191 255 361 686 686 

25 142 166 188 252 358 683 683 

26 139 163 185 249 355 680 680 

27 136 160 182 246 352 677 677 

28 133 157 179 243 349 674 674 

29 131 154 176 240 346 671 671 

30 128 152 173 238 343 669 669 
  



Nr. 102/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

2.25 Renminbi-yuan 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 29 44 69 144 258 583 1 299 

2 30 45 70 145 259 584 1 048 

3 31 47 71 138 255 580 855 

4 32 49 73 140 254 579 709 

5 33 51 78 143 253 579 596 

6 34 53 80 147 252 578 578 

7 34 54 81 148 252 577 577 

8 33 54 80 146 250 576 576 

9 32 54 79 144 250 575 575 

10 32 54 78 143 249 574 574 

11 32 54 78 142 248 573 573 

12 31 55 77 142 247 573 573 

13 31 54 77 141 247 572 572 

14 31 54 76 140 246 572 572 

15 31 54 76 140 246 571 571 

16 30 54 76 140 246 571 571 

17 30 54 75 140 246 571 571 

18 30 54 75 140 246 571 571 

19 30 54 76 140 246 571 571 

20 30 54 76 140 246 571 571 

21 30 54 76 140 246 571 571 

22 30 54 76 140 246 571 571 

23 30 54 75 140 246 571 571 

24 30 54 75 140 245 571 571 

25 30 53 75 139 245 571 571 

26 30 53 75 139 245 570 570 

27 29 53 74 139 245 570 570 

28 29 52 74 139 244 570 570 

29 29 52 74 138 244 569 569 

30 28 52 74 138 244 569 569 

2.26 Ringgit 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 26 40 65 141 255 580 1 313 

2 28 42 67 143 257 582 1 059 

3 31 46 70 137 254 579 864 

4 33 50 74 140 254 580 715 

5 35 53 80 144 255 580 601 

6 36 55 83 149 255 581 581 

7 38 58 85 152 256 581 581 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/93 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 38 59 85 151 256 581 581 

9 38 60 85 150 256 581 581 

10 39 61 86 150 256 581 581 

11 40 63 86 151 256 582 582 

12 41 64 86 151 257 582 582 

13 41 64 86 151 256 582 582 

14 41 64 86 151 256 582 582 

15 41 64 86 150 256 581 581 

16 40 64 86 150 256 581 581 

17 40 64 86 150 256 581 581 

18 40 64 86 150 256 581 581 

19 40 64 86 150 256 581 581 

20 41 64 86 150 256 581 581 

21 41 64 86 150 256 582 582 

22 41 64 86 150 256 581 581 

23 41 64 86 150 256 581 581 

24 40 64 85 150 256 581 581 

25 40 63 85 149 255 581 581 

26 39 63 85 149 255 580 580 

27 39 62 84 148 254 580 580 

28 38 62 84 148 254 579 579 

29 38 61 83 147 253 579 579 

30 37 61 83 147 253 578 578 

2.27 Russisk rubel 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 126 140 165 241 355 680 1 403 

2 125 139 164 240 353 679 1 130 

3 125 140 164 231 348 674 922 

4 125 142 166 233 346 672 764 

5 125 143 170 235 345 671 671 

6 125 144 172 238 344 669 669 

7 125 145 172 239 343 668 668 

8 124 145 171 237 342 667 667 

9 123 144 170 235 340 666 666 

10 123 145 169 234 340 665 665 

11 123 145 169 233 339 664 664 

12 122 145 168 232 338 663 663 

13 121 144 166 231 336 662 662 

14 120 143 165 229 335 660 660 

15 118 141 163 227 333 658 658 



Nr. 102/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 115 139 161 225 331 656 656 

17 113 136 158 222 328 653 653 

18 110 134 156 220 326 651 651 

19 108 132 153 218 324 649 649 

20 106 129 151 216 321 647 647 

21 104 127 149 213 319 644 644 

22 101 125 147 211 317 642 642 

23 99 123 145 209 315 640 640 

24 97 121 142 207 312 638 638 

25 95 118 140 205 310 636 636 

26 93 116 138 202 308 633 633 

27 91 114 136 200 306 631 631 

28 89 112 134 198 304 629 629 

29 87 110 132 196 302 627 627 

30 85 108 130 194 300 625 625 

2.28 Singaporsk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 11 36 112 225 551 1 282 

2 1 13 38 114 228 553 1 032 

3 2 17 41 108 225 550 842 

4 4 20 44 111 225 550 697 

5 6 24 50 115 226 551 585 

6 7 27 54 120 226 552 552 

7 9 29 56 123 227 552 552 

8 9 30 56 122 227 552 552 

9 9 31 56 121 227 552 552 

10 9 32 56 121 226 552 552 

11 10 33 56 120 226 551 551 

12 10 33 56 120 226 551 551 

13 11 33 55 120 226 551 551 

14 11 33 55 120 225 551 551 

15 12 33 55 119 225 551 551 

16 13 33 55 119 225 550 550 

17 13 33 55 119 225 550 550 

18 15 33 55 119 225 550 550 

19 15 33 55 119 225 550 550 

20 16 34 55 120 226 551 551 

21 16 34 56 120 226 551 551 

22 17 35 56 121 226 552 552 

23 18 35 57 121 227 552 552 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/95 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 19 35 57 121 227 552 552 

25 19 35 57 121 227 552 552 

26 20 35 57 122 227 553 553 

27 20 36 57 122 227 553 553 

28 21 36 57 122 228 553 553 

29 22 36 57 122 228 553 553 

30 23 36 58 122 228 553 553 

2.29 Sørkoreansk won 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 35 50 75 150 264 589 1 280 

2 36 50 75 151 265 590 1 030 

3 36 51 75 143 260 585 840 

4 36 53 77 144 258 583 695 

5 36 54 81 146 256 582 583 

6 39 58 86 152 258 583 583 

7 36 56 84 151 254 579 579 

8 40 61 87 153 258 583 583 

9 39 61 86 151 257 582 582 

10 34 56 80 145 251 576 576 

11 30 52 76 140 246 571 571 

12 27 50 73 137 243 568 568 

13 25 48 70 134 240 565 565 

14 23 46 68 132 238 564 564 

15 21 45 67 131 237 562 562 

16 20 43 65 129 235 560 560 

17 19 42 64 129 234 560 560 

18 18 42 63 128 234 559 559 

19 18 41 63 127 233 559 559 

20 18 41 63 128 233 559 559 

21 18 41 63 128 233 559 559 

22 18 41 63 128 233 559 559 

23 18 41 63 127 233 559 559 

24 19 41 63 127 233 558 558 

25 19 41 63 127 233 558 558 

26 20 41 63 127 233 558 558 

27 20 41 63 127 233 558 558 

28 21 41 63 127 233 558 558 

29 22 41 62 127 233 558 558 

30 23 41 62 127 232 558 558 
  



Nr. 102/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

2.30 Tyrkisk lira 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 199 213 238 314 427 753 1 698 

2 195 209 234 310 423 749 1 344 

3 191 206 230 298 415 740 1 082 

4 187 204 228 295 409 734 886 

5 183 201 228 293 403 729 740 

6 180 199 226 293 398 724 724 

7 176 196 224 290 394 719 719 

8 172 193 219 285 389 715 715 

9 167 189 214 279 385 710 710 

10 164 186 210 275 381 706 706 

11 160 183 206 271 376 702 702 

12 156 180 202 267 372 698 698 

13 153 176 198 263 368 694 694 

14 149 173 194 259 365 690 690 

15 146 169 191 255 361 686 686 

16 142 166 187 252 358 683 683 

17 139 162 184 249 354 680 680 

18 136 159 181 246 351 677 677 

19 133 156 178 243 348 674 674 

20 130 154 176 240 346 671 671 

21 128 151 173 237 343 668 668 

22 125 148 170 235 340 666 666 

23 122 146 168 232 338 663 663 

24 120 143 165 229 335 661 661 

25 117 141 163 227 333 658 658 

26 115 138 160 224 330 656 656 

27 113 136 158 222 328 653 653 

28 110 134 155 220 326 651 651 

29 108 132 153 218 323 649 649 

30 106 129 151 216 321 647 647 

2.31 Amerikansk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 8 26 50 107 243 568 1 288 

2 8 26 50 107 243 568 1 035 

3 9 29 52 102 241 566 844 

4 12 34 56 99 241 567 698 

5 16 40 61 102 242 568 586 

6 18 43 65 98 243 568 568 

7 19 45 64 92 243 569 569 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/97 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 17 44 63 91 243 569 569 

9 18 45 66 95 243 569 569 

10 20 48 68 99 244 569 569 

11 21 50 70 102 244 569 569 

12 23 53 71 102 244 569 569 

13 24 54 71 103 244 569 569 

14 24 55 72 103 244 569 569 

15 24 55 72 103 244 569 569 

16 24 55 72 103 243 568 568 

17 24 55 72 103 243 569 569 

18 24 55 72 103 243 569 569 

19 24 55 72 103 243 569 569 

20 24 55 72 103 244 569 569 

21 24 55 72 103 244 569 569 

22 24 55 72 103 244 569 569 

23 24 55 72 103 244 569 569 

24 24 55 72 103 244 569 569 

25 24 55 72 103 244 569 569 

26 24 55 72 103 244 569 569 

27 24 55 72 103 244 569 569 

28 24 55 72 103 244 569 569 

29 24 55 72 103 243 569 569 

30 24 55 72 103 243 568 568 

2.32 Yen 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 3 14 89 203 528 1 247 

2 1 5 12 88 202 527 1 004 

3 2 5 12 80 197 522 819 

4 3 6 14 80 194 520 678 

5 4 6 18 83 194 519 569 

6 5 8 21 87 193 518 518 

7 5 9 23 89 193 518 518 

8 7 9 22 88 193 518 518 

9 7 10 22 87 193 518 518 

10 8 11 22 87 193 518 518 

11 8 12 23 87 193 518 518 

12 9 12 24 87 193 518 518 

13 11 13 25 88 193 519 519 

14 11 14 26 88 194 519 519 

15 12 15 28 88 194 519 519 



Nr. 102/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 12 15 29 88 194 519 519 

17 13 16 30 89 194 520 520 

18 13 17 32 89 195 520 520 

19 15 18 33 90 195 521 521 

20 16 18 34 90 196 521 521 

21 16 20 35 91 197 522 522 

22 17 20 37 91 197 522 522 

23 17 21 38 92 198 523 523 

24 19 21 39 92 198 523 523 

25 19 22 40 92 198 523 523 

26 20 24 41 92 198 523 523 

27 20 24 42 92 198 523 523 

28 21 25 45 92 198 523 523 

29 21 25 46 92 198 523 523 

30 23 26 47 92 198 524 524 

3. Andre eksponeringer 

3.1 Euro 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 1 15 21 44 164 297 3 044 

2 1 15 21 44 164 335 2 257 

3 1 15 23 48 159 348 1 699 

4 1 16 26 52 156 347 1 310 

5 2 18 30 54 156 338 1 038 

6 3 21 32 58 156 324 842 

7 5 23 34 60 156 309 696 

8 5 24 36 62 156 293 585 

9 5 25 37 65 156 276 498 

10 5 26 39 67 156 260 429 

11 6 26 39 68 156 250 373 

12 6 26 39 68 156 250 327 

13 6 26 39 68 156 250 288 

14 6 26 39 68 156 250 255 

15 6 26 39 68 156 250 250 

16 6 26 42 68 156 250 250 

17 6 26 44 68 156 250 250 

18 6 26 46 68 156 250 250 

19 7 26 49 68 156 250 250 

20 7 26 52 68 156 250 250 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/99 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

21 7 26 53 68 156 250 250 

22 8 26 56 68 156 250 250 

23 8 26 58 68 156 250 250 

24 8 26 61 68 156 250 250 

25 9 26 63 68 156 250 250 

26 9 26 66 68 156 250 250 

27 9 26 68 70 156 250 250 

28 10 26 71 72 156 250 250 

29 10 26 73 74 156 250 250 

30 11 26 76 75 156 250 250 

3.2 Tsjekkisk koruna 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 7 21 27 50 171 308 3 170 

2 9 23 29 52 173 347 2 348 

3 9 23 32 57 167 360 1 764 

4 9 24 35 61 165 358 1 359 

5 9 26 38 62 164 348 1 074 

6 10 28 40 65 164 334 870 

7 11 30 41 66 163 318 718 

8 11 30 42 68 162 301 603 

9 11 31 43 71 162 283 513 

10 11 31 44 73 161 266 442 

11 10 31 44 73 161 254 383 

12 10 30 43 72 160 254 335 

13 9 30 43 72 160 253 295 

14 9 29 42 71 159 252 262 

15 8 29 42 71 159 252 252 

16 7 28 42 70 158 251 251 

17 7 28 45 70 158 251 251 

18 7 28 48 70 158 251 251 

19 7 28 50 70 158 251 251 

20 8 28 52 70 158 252 252 

21 8 28 55 71 159 252 252 

22 8 29 57 71 159 252 252 

23 8 29 60 71 159 252 252 

24 8 29 62 71 159 252 252 

25 9 29 65 71 159 252 252 



Nr. 102/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

26 9 29 67 71 159 252 252 

27 10 29 70 72 159 252 252 

28 10 29 72 73 159 252 252 

29 10 29 75 75 159 252 252 

30 11 29 77 77 159 252 252 

3.3 Dansk krone 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 1 14 21 43 164 297 3 043 

2 1 14 21 43 164 335 2 256 

3 1 15 23 48 159 348 1 698 

4 1 16 26 52 156 346 1 310 

5 1 18 30 54 156 338 1 038 

6 3 20 32 57 156 324 841 

7 4 23 34 60 156 309 696 

8 5 24 35 62 156 293 585 

9 5 25 37 65 156 276 498 

10 5 26 39 67 156 260 429 

11 5 26 39 68 156 249 373 

12 5 26 39 68 156 249 327 

13 5 26 39 68 156 249 288 

14 5 26 39 68 156 249 255 

15 5 26 39 68 156 249 249 

16 5 26 42 68 156 249 249 

17 6 26 44 68 156 249 249 

18 6 26 46 68 156 249 249 

19 7 26 49 68 156 249 249 

20 7 26 52 68 156 249 249 

21 7 26 53 68 156 249 249 

22 8 26 56 68 156 249 249 

23 8 26 58 68 156 249 249 

24 8 26 61 68 156 249 249 

25 9 26 63 68 156 249 249 

26 9 26 66 68 156 249 249 

27 9 26 68 70 156 249 249 

28 10 26 71 72 156 249 249 

29 10 26 73 74 156 249 249 

30 11 26 76 75 156 249 249 
  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/101 

 

3.4 Forint 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 77 90 97 119 240 335 3 081 

2 73 86 93 115 236 340 2 296 

3 75 89 98 123 233 354 1 731 

4 73 88 98 124 228 354 1 340 

5 71 88 100 124 226 346 1 064 

6 71 88 100 125 224 334 865 

7 70 89 100 125 222 319 717 

8 69 88 100 127 221 314 603 

9 68 88 100 128 219 313 514 

10 65 85 98 127 216 309 443 

11 62 83 96 125 213 306 385 

12 61 81 94 124 212 305 338 

13 60 81 94 123 211 304 304 

14 60 80 93 122 210 304 304 

15 59 80 93 122 210 303 303 

16 59 79 92 121 209 303 303 

17 58 79 92 121 209 302 302 

18 57 78 91 120 208 301 301 

19 57 77 90 120 207 301 301 

20 56 77 90 119 207 300 300 

21 55 76 89 118 206 299 299 

22 55 75 88 117 205 298 298 

23 54 74 87 116 204 297 297 

24 53 73 86 115 203 296 296 

25 52 72 85 114 202 295 295 

26 50 71 84 113 201 294 294 

27 49 70 83 112 200 293 293 

28 48 69 82 111 199 292 292 

29 47 68 81 110 198 291 291 

30 46 67 80 109 197 290 290 

3.5 Svensk krone 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 5 18 25 47 168 298 3 058 

2 7 20 27 49 170 336 2 268 

3 7 21 30 55 165 349 1 707 

4 8 23 33 59 163 348 1 317 

5 9 25 37 61 164 339 1 043 

6 10 28 39 65 163 326 846 

7 11 30 41 67 163 311 700 



Nr. 102/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 11 31 42 69 163 294 588 

9 11 31 43 71 162 278 501 

10 11 31 44 73 162 261 432 

11 11 31 44 73 161 255 375 

12 10 31 44 73 161 254 329 

13 10 31 44 73 161 254 290 

14 10 30 43 73 161 254 258 

15 10 30 43 73 161 254 254 

16 9 30 43 72 160 253 253 

17 9 30 45 72 160 253 253 

18 9 30 48 72 160 253 253 

19 9 30 49 72 160 253 253 

20 10 30 52 73 161 254 254 

21 10 31 55 73 161 254 254 

22 10 31 57 73 161 254 254 

23 11 31 60 73 161 255 255 

24 11 31 62 74 161 255 255 

25 11 31 65 74 161 255 255 

26 11 31 67 74 161 255 255 

27 11 31 70 73 161 255 255 

28 11 31 72 74 161 255 255 

29 11 31 75 75 161 254 254 

30 11 31 77 77 161 254 254 

3.6 Kuna 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 45 59 65 88 208 304 3 065 

2 49 62 69 91 212 337 2 276 

3 53 67 76 101 211 350 1 713 

4 55 70 81 107 211 349 1 321 

5 57 73 85 110 212 341 1 048 

6 58 76 88 113 212 328 851 

7 59 78 89 114 211 313 705 

8 58 78 89 116 210 303 593 

9 57 77 89 118 209 302 506 

10 56 77 89 118 207 300 436 

11 55 75 88 117 206 299 379 

12 53 74 87 116 204 297 332 

13 52 72 85 115 203 296 296 

14 51 71 84 113 201 294 294 

15 49 70 83 112 200 293 293 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/103 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 48 69 82 111 199 292 292 

17 48 68 81 110 198 291 291 

18 47 67 80 110 197 291 291 

19 46 67 80 109 197 290 290 

20 45 66 79 108 196 289 289 

21 45 65 78 108 196 289 289 

22 44 65 78 107 195 288 288 

23 43 64 77 106 194 287 287 

24 42 63 76 105 193 286 286 

25 42 62 75 104 192 285 285 

26 41 61 74 104 191 285 285 

27 40 60 73 103 191 284 284 

28 39 60 72 102 190 283 283 

29 38 59 75 101 189 282 282 

30 37 58 77 100 188 281 281 

3.7 Lev 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 14 20 43 164 297 3 041 

2 0 14 20 43 164 334 2 255 

3 1 14 23 48 158 347 1 697 

4 1 15 26 51 155 346 1 309 

5 1 17 29 53 155 337 1 037 

6 2 20 31 57 155 324 841 

7 4 22 33 59 155 309 695 

8 4 23 35 61 155 292 585 

9 4 24 36 64 155 276 498 

10 5 25 38 67 155 259 429 

11 5 25 38 67 155 249 373 

12 5 25 38 68 155 249 326 

13 5 25 38 68 155 249 288 

14 5 25 38 68 155 249 255 

15 5 25 39 68 155 249 249 

16 5 25 42 68 155 249 249 

17 6 25 44 68 155 249 249 

18 6 25 46 68 155 249 249 

19 7 25 49 68 155 249 249 

20 7 25 52 68 155 249 249 

21 7 25 53 68 155 249 249 

22 8 25 56 68 155 249 249 

23 8 25 58 68 155 249 249 



Nr. 102/104 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 8 25 61 68 155 249 249 

25 9 25 63 68 156 249 249 

26 9 25 66 68 156 249 249 

27 9 25 68 70 156 249 249 

28 10 25 71 72 156 249 249 

29 10 25 73 74 156 249 249 

30 11 25 76 75 156 249 249 

3.8 Britisk pund 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 11 22 45 183 303 3 105 

2 0 11 22 45 183 341 2 303 

3 1 11 24 50 177 354 1 733 

4 1 13 26 56 174 353 1 337 

5 1 16 28 59 172 344 1 058 

6 2 18 33 60 171 330 857 

7 2 21 36 60 170 314 709 

8 4 24 37 60 169 297 595 

9 7 31 42 59 168 280 507 

10 10 34 42 57 167 264 436 

11 9 33 41 56 166 260 379 

12 7 32 41 56 165 259 332 

13 6 31 41 56 165 258 292 

14 6 31 42 57 164 257 259 

15 6 31 42 57 163 256 256 

16 6 31 42 57 162 255 255 

17 6 31 45 57 161 254 254 

18 6 31 47 57 160 253 253 

19 7 31 49 57 160 253 253 

20 7 31 52 57 161 254 254 

21 7 31 54 59 161 254 254 

22 8 31 57 61 161 254 254 

23 8 31 59 63 160 253 253 

24 8 31 61 64 160 253 253 

25 9 31 64 66 159 252 252 

26 9 31 66 68 159 252 252 

27 9 31 68 70 158 251 251 

28 10 31 71 72 158 251 251 

29 10 31 73 75 157 251 251 

30 11 31 76 77 157 250 250 
  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/105 

 

3.9 Rumensk leu 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 81 95 101 124 245 340 3 224 

2 79 93 99 122 242 355 2 404 

3 77 91 100 125 235 370 1 816 

4 75 90 100 126 230 370 1 403 

5 73 89 101 125 227 361 1 112 

6 72 90 101 127 225 347 902 

7 71 90 101 126 223 331 746 

8 69 88 99 126 220 313 627 

9 67 87 99 127 218 311 534 

10 65 86 99 127 216 309 460 

11 64 84 97 126 215 308 400 

12 62 83 96 125 213 306 350 

13 61 81 94 123 211 304 308 

14 59 80 93 122 210 303 303 

15 58 78 91 121 208 302 302 

16 56 77 90 119 207 300 300 

17 55 76 89 118 206 299 299 

18 54 75 88 117 205 298 298 

19 54 74 87 116 204 297 297 

20 53 73 86 116 203 297 297 

21 52 72 85 115 202 296 296 

22 51 71 84 114 202 295 295 

23 50 70 83 113 201 294 294 

24 49 69 82 112 199 293 293 

25 48 68 81 111 198 292 292 

26 47 67 80 110 197 291 291 

27 46 66 79 109 196 290 290 

28 45 65 78 108 195 289 289 

29 44 64 77 107 194 288 288 

30 43 63 80 106 193 287 287 

3.10 Zloty 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 54 68 74 97 218 313 3 132 

2 53 67 73 95 216 345 2 330 

3 52 66 74 99 210 359 1 757 

4 50 66 76 102 206 358 1 357 

5 49 66 78 102 204 349 1 075 

6 49 67 78 104 202 336 872 

7 49 68 79 104 201 320 721 



Nr. 102/106 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 48 67 78 105 199 303 606 

9 46 66 78 107 198 291 516 

10 45 66 79 107 196 290 444 

11 45 65 78 107 195 289 386 

12 44 64 77 107 194 288 338 

13 43 64 76 106 194 287 298 

14 42 63 76 105 193 286 286 

15 42 62 75 105 192 286 286 

16 41 61 74 103 191 285 285 

17 40 61 74 103 191 284 284 

18 39 60 73 102 190 283 283 

19 39 59 72 102 190 283 283 

20 39 59 72 102 189 283 283 

21 38 59 72 101 189 282 282 

22 38 58 71 101 189 282 282 

23 37 58 71 100 188 281 281 

24 37 57 70 100 188 281 281 

25 36 57 70 99 187 280 280 

26 36 56 69 98 186 279 279 

27 35 55 70 98 185 279 279 

28 34 55 72 97 185 278 278 

29 33 54 76 96 184 277 277 

30 33 53 78 96 183 277 277 

3.11 Norsk krone 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 26 40 46 68 189 307 3 149 

2 27 40 47 69 190 346 2 339 

3 25 40 48 73 183 359 1 760 

4 24 40 50 76 180 358 1 357 

5 24 41 53 77 179 348 1 074 

6 25 43 54 80 178 334 870 

7 26 44 55 81 177 318 719 

8 25 44 56 83 177 301 604 

9 25 45 57 85 176 284 514 

10 24 45 57 86 175 268 442 

11 24 44 57 86 174 268 384 

12 23 43 56 86 174 267 336 

13 22 43 56 85 173 266 296 

14 21 42 55 84 172 265 265 

15 21 41 54 84 171 265 265 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/107 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 20 40 53 83 171 264 264 

17 19 40 53 82 170 263 263 

18 19 39 52 82 170 263 263 

19 19 39 52 82 169 263 263 

20 19 39 53 82 169 263 263 

21 19 39 55 82 170 263 263 

22 19 39 57 82 169 263 263 

23 19 39 60 81 169 263 263 

24 18 39 62 81 169 262 262 

25 18 39 65 81 169 262 262 

26 18 38 67 81 169 262 262 

27 18 38 70 81 168 262 262 

28 17 38 72 80 168 261 261 

29 17 38 75 80 168 261 261 

30 17 37 77 80 168 261 261 

3.12 Sveitsisk franc 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 0 3 24 145 295 3 023 

2 0 1 6 25 146 333 2 241 

3 1 1 9 30 140 345 1 687 

4 1 3 11 34 138 344 1 302 

5 1 4 14 36 138 336 1 031 

6 2 4 16 39 138 322 836 

7 2 6 19 41 138 307 691 

8 2 6 22 44 138 291 581 

9 2 7 25 47 138 274 495 

10 4 8 27 49 138 258 426 

11 4 9 29 51 139 242 371 

12 4 10 32 49 137 230 325 

13 4 10 35 50 138 232 286 

14 4 11 36 50 138 231 254 

15 5 12 39 49 137 230 230 

16 5 12 42 48 136 229 229 

17 6 14 44 49 136 229 229 

18 6 15 46 52 136 229 229 

19 7 15 49 53 136 230 230 

20 7 17 51 56 137 230 230 

21 7 17 53 58 137 230 230 

22 8 18 56 59 137 231 231 

23 8 18 58 62 137 231 231 



Nr. 102/108 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 8 20 61 64 137 230 230 

25 9 20 62 66 137 230 230 

26 9 21 65 68 137 230 230 

27 9 22 67 70 137 230 230 

28 10 23 70 71 137 230 230 

29 10 23 72 73 137 230 230 

30 10 25 75 75 137 230 230 

3.13 Australsk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 42 56 62 85 206 303 3 110 

2 42 56 62 85 206 341 2 306 

3 41 56 64 89 199 354 1 735 

4 40 56 66 92 196 353 1 339 

5 40 57 69 93 195 344 1 060 

6 41 58 70 95 194 331 859 

7 41 60 71 96 193 315 711 

8 40 59 71 98 192 298 597 

9 39 59 71 100 191 284 509 

10 39 59 72 101 190 283 438 

11 38 59 72 101 189 282 381 

12 37 58 71 100 188 281 333 

13 37 57 70 99 187 281 294 

14 36 56 69 99 187 280 280 

15 35 56 69 98 186 279 279 

16 34 55 68 97 185 278 278 

17 34 54 67 97 185 278 278 

18 33 54 67 96 184 277 277 

19 33 53 66 96 184 277 277 

20 33 53 66 96 183 277 277 

21 32 53 66 95 183 276 276 

22 32 53 66 95 183 276 276 

23 32 52 65 94 182 275 275 

24 31 52 64 94 182 275 275 

25 30 51 65 93 181 274 274 

26 30 50 67 93 180 274 274 

27 29 50 70 92 180 273 273 

28 28 49 72 91 179 272 272 

29 28 48 74 91 178 272 272 

30 27 48 77 90 178 271 271 
  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/109 

 

3.14 Baht 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 11 25 31 54 175 306 3 138 

2 15 29 35 58 179 344 2 329 

3 18 32 41 66 176 358 1 754 

4 20 36 46 72 176 357 1 353 

5 23 39 51 75 177 348 1 071 

6 22 39 51 76 175 334 868 

7 27 46 57 82 179 318 718 

8 26 45 57 83 178 301 603 

9 27 47 59 87 178 284 513 

10 29 49 62 91 180 273 442 

11 30 51 63 93 181 274 384 

12 31 51 64 93 181 275 336 

13 31 52 65 94 182 275 296 

14 31 52 65 94 182 275 275 

15 31 52 65 94 182 275 275 

16 31 51 64 94 182 275 275 

17 31 51 64 94 182 275 275 

18 30 51 64 93 181 274 274 

19 30 50 63 93 181 274 274 

20 30 50 63 93 181 274 274 

21 30 50 63 93 180 274 274 

22 30 50 63 92 180 273 273 

23 29 50 63 92 180 273 273 

24 29 49 62 92 179 273 273 

25 28 49 65 91 179 272 272 

26 28 48 67 91 179 272 272 

27 27 48 70 90 178 271 271 

28 27 47 72 90 178 271 271 

29 26 47 75 89 177 270 270 

30 26 46 77 89 176 270 270 

3.15 Kanadisk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 11 24 31 53 174 307 3 155 

2 12 25 32 54 175 346 2 338 

3 12 27 35 60 171 359 1 759 

4 13 28 38 64 168 357 1 356 

5 13 30 42 66 168 348 1 073 

6 15 33 44 70 168 334 869 

7 17 35 46 72 168 318 718 



Nr. 102/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 17 36 47 74 168 301 603 

9 17 37 49 77 168 284 513 

10 17 38 51 79 168 267 442 

11 18 38 51 80 169 262 384 

12 18 38 51 81 169 262 336 

13 18 39 51 81 169 262 296 

14 18 39 52 81 169 262 262 

15 18 39 52 81 169 262 262 

16 18 38 51 81 169 262 262 

17 18 38 51 81 169 262 262 

18 18 38 51 81 169 262 262 

19 18 38 51 81 169 262 262 

20 18 39 52 81 169 262 262 

21 18 38 55 81 169 262 262 

22 18 38 57 81 168 262 262 

23 17 38 60 80 168 261 261 

24 17 38 62 80 168 261 261 

25 17 37 65 79 167 260 260 

26 16 37 67 79 167 260 260 

27 16 36 70 79 166 260 260 

28 15 36 72 78 166 259 259 

29 15 36 74 78 166 259 259 

30 15 35 77 78 165 259 259 

3.16 Chilensk peso 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 46 59 66 88 209 309 3 177 

2 49 62 69 91 212 348 2 357 

3 51 65 74 99 209 362 1 777 

4 52 67 78 103 208 362 1 372 

5 53 70 82 106 208 353 1 088 

6 55 73 84 110 208 339 882 

7 56 75 86 111 208 323 730 

8 56 75 87 114 208 306 614 

9 56 76 88 116 207 301 523 

10 56 77 89 118 207 300 450 

11 56 77 89 119 207 300 391 

12 55 76 89 118 206 299 343 

13 55 75 88 117 205 298 302 

14 54 74 87 116 204 298 298 

15 53 73 86 116 203 297 297 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/111 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 52 72 85 115 203 296 296 

17 51 72 85 114 202 295 295 

18 50 71 84 113 201 294 294 

19 50 70 83 113 200 294 294 

20 49 70 82 112 200 293 293 

21 48 69 82 111 199 292 292 

22 47 68 81 110 198 291 291 

23 47 67 80 109 197 290 290 

24 46 66 79 108 196 290 290 

25 45 65 78 108 195 289 289 

26 44 64 77 107 195 288 288 

27 43 63 76 106 194 287 287 

28 42 62 75 105 193 286 286 

29 41 62 76 104 192 285 285 

30 40 61 78 103 191 284 284 

3.17 Colombiansk peso 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 77 90 97 119 240 335 3 270 

2 81 94 101 123 244 360 2 441 

3 81 95 104 129 239 374 1 841 

4 80 96 106 132 236 374 1 423 

5 83 99 111 136 238 365 1 127 

6 85 102 114 139 238 352 915 

7 87 105 116 142 238 335 758 

8 88 107 119 145 239 333 638 

9 89 109 121 149 240 333 544 

10 89 109 122 151 240 333 468 

11 89 109 122 151 239 333 407 

12 88 108 121 151 238 332 356 

13 87 107 120 149 237 330 330 

14 85 106 119 148 236 329 329 

15 84 104 117 146 234 328 328 

16 82 103 116 145 233 326 326 

17 81 101 114 144 231 325 325 

18 79 100 113 142 230 323 323 

19 78 99 111 141 229 322 322 

20 77 97 110 140 227 321 321 

21 75 96 109 138 226 319 319 

22 74 94 107 137 224 318 318 

23 72 93 106 135 223 316 316 



Nr. 102/112 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 71 91 104 133 221 315 315 

25 69 90 103 132 220 313 313 

26 67 88 101 130 218 311 311 

27 66 86 99 129 217 310 310 

28 64 85 98 127 215 308 308 

29 63 83 96 126 214 307 307 

30 61 82 95 124 212 305 305 

3.18 Hongkong-dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 4 17 24 46 167 307 3 153 

2 7 21 27 50 171 345 2 332 

3 9 23 32 57 167 358 1 755 

4 11 26 37 63 167 357 1 353 

5 13 29 41 66 168 347 1 070 

6 15 33 44 69 168 333 867 

7 17 35 46 72 168 317 717 

8 17 36 48 74 168 300 602 

9 17 37 49 78 169 283 513 

10 18 38 51 80 169 266 441 

11 18 38 51 80 168 262 383 

12 17 38 51 80 168 261 335 

13 17 37 50 80 168 261 295 

14 16 37 50 79 167 260 261 

15 15 36 49 78 166 259 259 

16 15 35 48 77 165 258 258 

17 14 35 48 77 165 258 258 

18 14 34 48 77 164 258 258 

19 14 34 50 76 164 257 257 

20 14 34 52 77 164 258 258 

21 14 34 55 77 165 258 258 

22 14 34 57 77 165 258 258 

23 14 34 60 77 164 258 258 

24 14 34 62 77 164 258 258 

25 14 34 65 76 164 257 257 

26 13 34 67 76 164 257 257 

27 13 34 70 76 164 257 257 

28 13 34 72 76 164 257 257 

29 13 33 75 76 164 257 257 

30 13 33 77 77 163 257 257 
  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/113 

 

3.19 Indisk rupi 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 90 103 110 132 253 348 3 375 

2 90 104 110 133 253 369 2 514 

3 89 104 112 137 248 384 1 896 

4 89 104 115 141 245 384 1 465 

5 89 106 118 142 244 375 1 160 

6 90 108 120 145 244 360 940 

7 91 110 121 146 243 343 777 

8 91 110 122 149 243 336 653 

9 90 110 122 151 242 335 556 

10 89 110 122 151 240 333 478 

11 88 108 121 150 238 332 415 

12 86 106 119 149 236 330 363 

13 84 104 117 147 235 328 328 

14 82 102 115 145 233 326 326 

15 80 101 114 143 231 324 324 

16 78 99 112 141 229 322 322 

17 76 97 110 139 227 320 320 

18 75 95 108 138 226 319 319 

19 73 94 107 136 224 317 317 

20 72 93 106 135 223 316 316 

21 71 92 105 134 222 315 315 

22 70 91 104 133 221 314 314 

23 69 90 103 132 220 313 313 

24 68 88 101 131 219 312 312 

25 67 87 100 130 217 311 311 

26 66 86 99 128 216 310 310 

27 64 85 98 127 215 308 308 

28 63 84 97 126 214 307 307 

29 62 83 96 125 213 306 306 

30 61 82 95 124 212 305 305 

3.20 Meksikansk peso 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 333 347 353 376 497 592 3 481 

2 77 90 97 119 240 376 2 571 

3 79 93 102 127 237 390 1 931 

4 81 96 107 133 237 388 1 488 

5 83 99 111 136 238 378 1 177 

6 85 103 114 140 238 364 953 

7 87 106 117 142 239 346 787 



Nr. 102/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 88 107 119 145 239 333 661 

9 88 108 120 149 240 333 563 

10 88 109 122 150 239 333 484 

11 88 109 122 151 239 332 421 

12 89 109 122 151 239 332 368 

13 89 109 122 152 240 333 333 

14 89 110 123 152 240 333 333 

15 90 111 124 153 241 334 334 

16 91 112 125 154 242 335 335 

17 92 113 126 155 243 336 336 

18 93 114 127 156 244 337 337 

19 94 114 127 157 245 338 338 

20 95 115 128 157 245 338 338 

21 95 115 128 158 245 339 339 

22 94 115 128 157 245 338 338 

23 94 114 127 157 245 338 338 

24 93 114 126 156 244 337 337 

25 92 113 125 155 243 336 336 

26 91 111 124 154 242 335 335 

27 90 110 123 152 240 333 333 

28 88 109 122 151 239 332 332 

29 87 107 120 150 238 331 331 

30 85 106 119 148 236 329 329 

3.21 Ny taiwansk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 5 12 34 155 301 3 089 

2 0 5 12 34 155 339 2 292 

3 1 5 14 39 149 353 1 725 

4 1 5 16 42 146 351 1 331 

5 1 6 18 43 145 342 1 053 

6 2 8 20 45 144 329 853 

7 2 10 21 47 143 313 705 

8 2 10 22 48 142 296 592 

9 2 10 25 50 141 279 504 

10 4 10 27 52 141 262 434 

11 4 11 30 53 141 246 377 

12 4 11 32 53 141 234 330 

13 4 11 35 53 141 234 291 

14 4 12 38 53 141 234 258 

15 5 12 39 53 141 234 234 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/115 

 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 5 13 42 53 141 234 234 

17 6 14 45 54 142 235 235 

18 6 15 47 54 142 235 235 

19 7 15 49 55 143 236 236 

20 7 17 52 56 144 237 237 

21 7 17 54 59 144 238 238 

22 8 18 57 61 145 238 238 

23 8 19 60 63 146 239 239 

24 8 20 61 65 146 239 239 

25 9 20 64 66 147 240 240 

26 9 22 66 68 147 240 240 

27 9 22 69 71 147 241 241 

28 10 23 72 73 148 241 241 

29 10 24 74 75 148 241 241 

30 11 25 77 77 148 242 242 

3.22 Newzealandsk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 48 62 68 91 211 307 3 134 

2 49 63 69 91 212 344 2 323 

3 48 63 71 96 207 357 1 749 

4 48 63 73 99 203 356 1 349 

5 48 64 76 100 202 347 1 068 

6 49 66 78 103 202 333 865 

7 49 67 78 104 200 317 716 

8 48 68 79 106 200 300 601 

9 48 68 80 108 199 292 512 

10 47 67 80 109 198 291 441 

11 46 66 79 108 196 289 383 

12 44 65 77 107 195 288 335 

13 42 63 76 105 193 286 296 

14 41 61 74 104 192 285 285 

15 40 60 73 102 190 284 284 

16 38 58 71 101 189 282 282 

17 37 57 70 100 188 281 281 

18 36 56 69 99 186 280 280 

19 35 55 68 98 185 279 279 

20 34 55 68 97 185 278 278 

21 34 54 67 97 184 278 278 

22 33 54 67 96 184 277 277 

23 32 53 66 95 183 276 276 
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Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 32 52 65 95 182 276 276 

25 31 51 65 94 182 275 275 

26 30 51 67 93 181 274 274 

27 30 50 70 92 180 273 273 

28 29 49 72 92 180 273 273 

29 28 49 75 91 179 272 272 

30 28 48 77 90 178 272 272 

3.23 Rand 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 111 124 131 153 274 369 3 408 

2 112 125 132 154 275 371 2 531 

3 113 127 136 161 271 386 1 907 

4 113 129 139 165 269 386 1 472 

5 114 131 143 167 269 376 1 166 

6 116 133 145 170 269 362 946 

7 117 135 146 172 268 362 783 

8 116 135 147 173 267 361 658 

9 115 135 147 176 267 360 561 

10 115 135 148 177 266 359 483 

11 113 134 147 176 264 357 420 

12 112 132 145 174 262 355 368 

13 110 130 143 172 260 353 353 

14 107 128 141 170 258 351 351 

15 105 126 139 168 256 349 349 

16 103 123 136 166 253 347 347 

17 101 121 134 163 251 344 344 

18 98 119 132 161 249 342 342 

19 96 117 130 159 247 340 340 

20 95 115 128 157 245 338 338 

21 93 113 126 156 244 337 337 

22 91 112 124 154 242 335 335 

23 89 110 123 152 240 333 333 

24 87 108 121 150 238 331 331 

25 86 106 119 148 236 329 329 

26 84 104 117 147 234 328 328 

27 82 103 116 145 233 326 326 

28 80 101 114 143 231 324 324 

29 79 99 112 142 229 323 323 

30 77 98 111 140 228 321 321 
  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/117 

 

3.24 Real 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 167 180 187 209 330 425 3 350 

2 176 190 196 219 339 435 2 495 

3 180 194 203 228 338 433 1 888 

4 181 196 207 233 337 431 1 460 

5 182 198 210 234 337 430 1 158 

6 182 199 211 236 335 428 939 

7 182 201 212 237 334 427 777 

8 181 200 211 238 332 425 653 

9 179 199 211 240 331 424 556 

10 178 199 212 240 329 423 479 

11 177 197 210 239 327 421 421 

12 174 195 208 237 325 418 418 

13 171 192 205 234 322 415 415 

14 168 189 202 231 319 412 412 

15 165 185 198 228 316 409 409 

16 162 182 195 225 312 406 406 

17 159 179 192 221 309 402 402 

18 155 176 189 218 306 399 399 

19 152 173 186 215 303 396 396 

20 149 170 183 212 300 393 393 

21 146 167 180 209 297 390 390 

22 143 164 177 206 294 387 387 

23 140 160 173 203 291 384 384 

24 137 157 170 200 287 381 381 

25 134 154 167 197 284 378 378 

26 131 151 164 193 281 375 375 

27 128 148 161 191 278 372 372 

28 125 145 158 188 276 369 369 

29 122 143 155 185 273 366 366 

30 119 140 153 182 270 363 363 

3.25 Renminbi-yuan 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 25 38 45 67 188 310 3 193 

2 25 39 45 68 189 350 2 371 

3 25 39 48 73 183 364 1 786 

4 25 40 51 76 180 363 1 379 

5 25 42 53 78 180 354 1 092 

6 26 43 55 80 179 340 885 

7 27 45 56 82 178 324 732 
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Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 25 45 56 83 177 307 615 

9 25 45 57 85 176 289 523 

10 24 45 58 86 175 272 451 

11 24 44 57 87 175 268 391 

12 23 44 57 86 174 267 343 

13 23 43 56 85 173 267 302 

14 22 43 56 85 173 266 267 

15 22 42 55 85 173 266 266 

16 22 42 55 85 172 266 266 

17 22 42 55 84 172 266 266 

18 22 42 55 84 172 266 266 

19 22 42 55 85 172 266 266 

20 22 42 55 85 172 266 266 

21 22 42 56 85 173 266 266 

22 22 42 59 85 172 266 266 

23 22 42 61 84 172 266 266 

24 21 42 64 84 172 265 265 

25 21 42 66 84 172 265 265 

26 21 41 69 84 172 265 265 

27 21 41 71 83 171 265 265 

28 20 41 74 83 171 264 264 

29 20 41 76 83 171 264 264 

30 20 40 78 83 170 264 264 

3.26 Ringgit 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 21 35 41 64 185 314 3 230 

2 23 37 43 65 186 354 2 398 

3 24 38 47 72 182 367 1 806 

4 25 40 51 77 181 366 1 393 

5 27 43 55 80 182 357 1 102 

6 29 46 58 83 182 343 893 

7 31 49 60 86 182 326 738 

8 31 50 61 88 182 309 620 

9 31 51 63 91 182 291 528 

10 32 52 65 94 183 276 454 

11 32 53 66 95 183 276 395 

12 33 53 66 95 183 276 345 

13 32 53 66 95 183 276 304 

14 32 53 66 95 183 276 276 

15 32 53 66 95 183 276 276 
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Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 32 52 65 94 182 276 276 

17 32 52 65 94 182 276 276 

18 32 52 65 94 182 276 276 

19 32 52 65 95 182 276 276 

20 32 53 65 95 183 276 276 

21 32 53 66 95 183 276 276 

22 32 53 66 95 183 276 276 

23 32 52 65 95 183 276 276 

24 32 52 65 94 182 275 275 

25 31 52 66 94 182 275 275 

26 31 51 69 94 181 275 275 

27 30 51 71 93 181 274 274 

28 30 50 74 93 180 274 274 

29 29 50 77 92 180 273 273 

30 29 49 79 92 179 273 273 

3.27 Russisk rubel 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 121 135 141 164 284 380 3 464 

2 120 133 140 162 283 378 2 571 

3 118 132 141 166 276 391 1 936 

4 117 133 143 169 273 390 1 494 

5 117 134 146 170 272 380 1 182 

6 117 135 146 172 270 366 958 

7 118 136 147 173 269 362 792 

8 117 136 148 174 268 362 665 

9 116 136 148 176 267 360 567 

10 116 136 149 178 266 360 488 

11 115 135 148 178 266 359 423 

12 114 134 147 177 264 358 370 

13 112 133 146 175 263 356 356 

14 111 132 145 174 262 355 355 

15 109 129 142 172 260 353 353 

16 107 127 140 170 257 351 351 

17 104 124 137 167 255 348 348 

18 102 122 135 165 252 346 346 

19 100 120 133 162 250 343 343 

20 97 118 131 160 248 341 341 

21 95 116 129 158 246 339 339 

22 93 113 126 156 244 337 337 

23 91 111 124 153 241 335 335 
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Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 88 109 122 151 239 332 332 

25 86 107 120 149 237 330 330 

26 84 105 118 147 235 328 328 

27 82 103 115 145 233 326 326 

28 80 100 113 143 231 324 324 

29 78 99 111 141 229 322 322 

30 76 97 110 139 227 320 320 

3.28 Singaporsk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 5 12 34 155 307 3 149 

2 0 7 14 36 157 345 2 334 

3 1 9 18 43 153 358 1 757 

4 1 11 22 48 152 357 1 355 

5 1 14 26 50 153 348 1 073 

6 2 17 29 54 153 334 869 

7 2 20 31 57 153 318 719 

8 2 21 32 59 153 301 604 

9 3 22 34 62 153 284 514 

10 4 22 35 64 153 267 443 

11 4 23 36 65 153 251 384 

12 4 22 35 65 152 246 337 

13 4 22 35 64 152 245 296 

14 4 22 38 64 152 245 263 

15 5 22 41 64 152 245 245 

16 6 21 43 64 151 245 245 

17 6 21 45 64 152 245 245 

18 6 21 48 64 152 245 245 

19 7 22 50 64 152 245 245 

20 7 22 53 64 152 246 246 

21 7 23 55 65 153 246 246 

22 8 23 57 65 153 246 246 

23 8 23 60 66 153 247 247 

24 8 23 62 66 154 247 247 

25 9 24 65 68 154 247 247 

26 9 24 67 70 154 247 247 

27 10 24 70 72 154 247 247 

28 10 24 72 74 154 247 247 

29 10 25 75 75 154 248 248 

30 11 25 77 77 154 248 248 
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3.29 Sørkoreansk won 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 31 44 51 73 194 306 3 143 

2 31 44 51 73 194 344 2 329 

3 29 44 52 77 188 357 1 752 

4 28 44 54 80 184 356 1 351 

5 28 45 57 81 183 347 1 069 

6 31 48 60 85 184 333 865 

7 29 48 58 84 181 317 715 

8 33 52 63 90 184 300 600 

9 32 52 64 92 183 282 511 

10 27 47 60 89 177 271 440 

11 22 43 55 85 173 266 382 

12 19 39 52 81 169 263 334 

13 16 37 50 79 167 260 294 

14 14 35 48 77 165 258 260 

15 13 33 46 76 163 257 257 

16 11 32 45 74 162 255 255 

17 10 31 45 73 161 254 254 

18 10 30 48 72 160 254 254 

19 9 30 49 72 160 253 253 

20 9 30 52 72 160 253 253 

21 9 30 54 72 160 253 253 

22 9 30 57 72 160 253 253 

23 9 30 60 72 160 253 253 

24 9 30 62 72 160 253 253 

25 9 30 65 72 160 253 253 

26 9 29 66 72 160 253 253 

27 9 29 70 72 159 253 253 

28 10 29 72 73 159 253 253 

29 10 29 74 75 159 252 252 

30 11 29 77 77 159 252 252 

3.30 Tyrkisk lira 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 194 207 214 236 357 452 4 245 

2 190 203 210 232 353 448 3 103 

3 184 199 207 232 343 455 2 305 

4 180 195 205 231 335 449 1 757 

5 175 192 204 228 330 435 1 381 

6 172 189 201 226 325 418 1 109 

7 169 187 198 224 320 414 909 
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Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

8 164 184 195 222 316 409 758 

9 160 180 192 221 312 405 642 

10 156 177 190 218 307 401 550 

11 152 173 186 215 303 396 475 

12 148 169 182 211 299 392 414 

13 144 165 178 207 295 388 388 

14 140 161 174 203 291 384 384 

15 137 157 170 200 288 381 381 

16 134 154 167 196 284 377 377 

17 130 151 164 193 281 374 374 

18 127 148 161 190 278 371 371 

19 124 145 158 187 275 368 368 

20 122 142 155 185 272 366 366 

21 119 140 152 182 270 363 363 

22 116 137 150 179 267 360 360 

23 114 134 147 177 264 358 358 

24 111 132 145 174 262 355 355 

25 109 129 142 171 259 353 353 

26 106 127 140 169 257 350 350 

27 104 124 137 167 255 348 348 

28 102 122 135 164 252 346 346 

29 99 120 133 162 250 343 343 

30 97 118 131 160 248 341 341 

3.31 Amerikansk dollar 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 14 26 52 173 308 3 164 

2 0 14 26 52 173 346 2 342 

3 1 17 28 57 169 359 1 761 

4 1 20 32 62 168 358 1 358 

5 2 23 37 67 169 348 1 074 

6 4 26 39 69 170 335 871 

7 7 30 42 71 170 319 720 

8 9 34 46 74 170 301 604 

9 11 37 49 76 170 284 515 

10 12 38 51 77 170 267 443 

11 12 40 52 78 170 263 385 

12 13 41 54 79 170 263 337 

13 14 42 54 80 170 263 297 

14 14 43 55 80 170 263 263 

15 14 43 55 80 170 263 263 
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Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

16 14 43 55 80 170 263 263 

17 14 43 55 80 170 263 263 

18 14 43 55 80 170 263 263 

19 14 43 55 80 170 263 263 

20 14 43 55 80 170 264 264 

21 14 43 55 80 171 264 264 

22 14 43 57 80 171 264 264 

23 14 43 60 80 171 264 264 

24 14 43 62 80 171 264 264 

25 14 43 65 80 171 264 264 

26 14 43 67 80 171 264 264 

27 14 43 70 80 170 264 264 

28 14 43 72 80 170 263 263 

29 14 43 75 80 170 263 263 

30 14 43 77 80 170 263 263 

3.32 Yen 

Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

1 0 0 3 12 133 298 3 058 

2 0 1 6 14 131 336 2 267 

3 1 1 9 17 125 349 1 706 

4 1 3 11 19 121 348 1 315 

5 1 4 14 22 120 338 1 041 

6 2 4 16 25 120 325 843 

7 2 6 19 28 119 309 697 

8 2 6 22 30 119 293 586 

9 2 7 25 32 119 276 499 

10 4 8 27 34 119 259 429 

11 4 9 29 37 120 243 373 

12 4 10 32 39 120 228 326 

13 4 10 35 41 120 214 287 

14 4 11 36 43 120 213 255 

15 5 12 39 46 121 214 227 

16 5 12 42 48 121 214 214 

17 6 14 44 49 121 214 214 

18 6 15 46 52 122 215 215 

19 7 15 49 54 122 215 215 

20 7 17 52 56 123 216 216 

21 7 17 53 58 124 217 217 

22 8 18 56 59 125 217 217 

23 8 18 58 62 126 217 217 
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Durasjon (i år) Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 Risikoklasse 5 Risikoklasse 6 

24 8 20 61 64 129 218 218 

25 9 20 63 66 130 218 218 

26 9 21 66 68 130 218 218 

27 9 22 67 70 132 218 218 

28 10 23 70 71 133 218 218 

29 10 23 73 73 134 218 218 

30 10 25 75 75 135 218 218 
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VEDLEGG III 

Volatilitetsjustering av den relevante risikofrie rentekurven 

Valuta Nasjonalt forsikringsmarked Volatilitetsjustering (i basispunkter) 

Euro Østerrike 9 

Euro Belgia 9 

Euro Kypros 9 

Euro Estland 9 

Euro Finland 9 

Euro Frankrike 9 

Euro Tyskland 9 

Euro Hellas 9 

Euro Irland 9 

Euro Italia 9 

Euro Latvia 9 

Euro Litauen 9 

Euro Luxembourg 9 

Euro Malta 9 

Euro Nederland 9 

Euro Portugal 9 

Euro Slovakia 9 

Euro Slovenia 9 

Euro Spania 9 

Tsjekkisk koruna Den tsjekkiske republikk 12 

Dansk krone Danmark 5 

Forint Ungarn 3 

Svensk krone Sverige 9 

Kuna Kroatia – 1 

Lev Bulgaria 2 

Britisk pund Det forente kongerike 20 

Rumensk leu Romania 4 

Zloty Polen 11 

Islandsk króna Island – 1 

Norsk krone Norge 40 

Sveitsisk franc Liechtenstein 6 

Sveitsisk franc Sveits 6 

Australsk dollar Australia 10 

Kanadisk dollar Canada 31 

Amerikansk dollar De forente stater 37 

Yen Japan 1 
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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(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

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

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Et reelt indre marked for finansielle tjenester er avgjørende for økonomisk vekst og sysselsetting i Unionen. 

2)  Et integrert, effektivt og gjennomsiktig finansmarked forutsetter markedsintegritet. Velfungerende verdipapirmarkeder 

som allmennheten har tillit til, er en forutsetning for økonomisk vekst og velstand. Markedsmisbruk skader 

finansmarkedenes integritet og allmennhetens tillit til verdipapirer og derivater. 

3)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF(4) utfylte og oppdaterte Unionens rettslige rammer for beskyttelse av 

markedets integritet. Ettersom regelverket, markedet og teknologien har utviklet seg siden nevnte direktiv trådte i kraft, 

noe som har ført til betydelige endringer i det finansielle landskapet, bør nevnte direktiv nå erstattes. En ny form for 

rettsakt er også nødvendig for å sikre at det finnes ensartede regler, klarhet i de viktigste begrepene og et felles 

regelverk, i samsvar med konklusjonene i rapporten av 25. februar 2009 fra høynivågruppen for finansielt tilsyn i EU 

ledet av Jacques de Larosière («Larosière-gruppen»).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 259/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 161 av 7.6.2012, s. 3. 

(2) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 64. 

(3) Europaparlamentets holdning av 10. september 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmisbruk) (EFT L 96 

av 12.4.2003, s. 16). 

2019/EØS/102/14 
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4)  Det er behov for å fastsette en mer ensartet, sterkere ramme for å bevare markedets integritet, for å unngå potensiell 

regelverksarbitrasje, for å pålegge ansvar ved forsøk på markedsmanipulasjon og for å skape økt rettssikkerhet og gjøre 

regelverket mindre komplisert for markedsdeltakerne. Denne forordning har som mål på en avgjørende måte å bidra til 

et velfungerende indre marked, og bør derfor være basert på artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV), slik den konsekvent fortolkes av Den europeiske unions domstol. 

5)  For å fjerne gjenstående handelshindringer og den betydelige konkurransevridningen som skyldes forskjeller mellom 

nasjonale lovgivninger, og for å forhindre eventuelle nye handelshindringer og betydelige konkurransevridninger er det 

nødvendig å vedta en forordning som fastsetter en mer ensartet tolkning av Unionens rammebestemmelser om 

markedsmisbruk, og som tydeligere definerer regler som kommer til anvendelse i alle medlemsstater. Ved å utforme 

reglene for markedsmisbruk i form av en forordning sikres det at kravene får direkte anvendelse. Dette bør sikre 

ensartede vilkår ettersom det hindrer at det innføres avvikende nasjonale krav som følge av innarbeidingen av et 

direktiv. Denne forordning vil kreve at alle personer følger samme regler i hele Unionen. Den vil også gjøre regelverket 

mindre komplisert og redusere foretakenes kostnader for å overholde bestemmelsene, særlig for foretak som driver 

grensekryssende virksomhet, samt bidra til å fjerne konkurransevridninger. 

6)  I kommisjonsmeldingen av 25. juni 2008 om en «Small Business Act» for Europa oppfordres Unionen og dens 

medlemsstater til å utarbeide bestemmelser for å redusere administrative byrder, tilpasse lovgivningen til utstederne på 

markedene for små og mellomstore bedrifter (SMB) og til å lette tilgangen til finansiering for disse utstederne. Mange 

av bestemmelsene i direktiv 2003/6/EF medfører administrative byrder for utstederne, særlig for utstedere av finansielle 

instrumenter som er opptatt til handel på et vekstmarked for SMB-er, og disse byrdene bør reduseres. 

7)  Markedsmisbruk er et begrep som omfatter ulovlig atferd i finansmarkedene, og ved anvendelsen av denne forordning 

bør begrepet anses å omfatte innsidehandel, ulovlig spredning av innsideinformasjon og markedsmanipulasjon. Slik 

atferd er til hinder for fullstendig gjennomsiktighet i markedet, noe som er en forutsetning for at økonomiske aktører vil 

handle på integrerte finansmarkeder. 

8)  Virkeområdet for direktiv 2003/6/EF var rettet mot finansielle instrumenter som var opptatt til handel på et regulert 

marked, eller som var søkt opptatt til handel på et slikt marked. De senere årene har finansielle instrumenter imidlertid i 

stadig større grad blitt handlet på multilaterale handelsfasiliteter (MHF). Det finnes også finansielle instrumenter som 

bare handles på andre typer organiserte handelsfasiliteter (OHF), eller som bare handles OTC. Virkeområdet for denne 

forordning bør derfor omfatte alle finansielle instrumenter som handles på et regulert marked, en MHF eller en OHF, og 

enhver annen atferd eller handling som kan påvirke et slikt finansielt instrument, uavhengig av om det finner sted på en 

handelsplass eller ikke. Når det gjelder visse typer MHF-er, som i likhet med regulerte markeder hjelper foretak å skaffe 

egenkapital, gjelder forbudet mot markedsmisbruk også når det er søkt om opptak til handel på et slikt marked. 

Virkeområdet for denne forordning bør derfor omfatte finansielle instrumenter som er søkt opptatt til handel på en 

MHF. Dette bør gi investorene bedre vern, bevare markedenes integritet og sikre et klart forbud mot markedsmisbruk av 

slike instrumenter. 

9)  For å øke gjennomsiktigheten i markedet bør operatører av et regulert marked, en MHF eller en OHF umiddelbart gi sin 

vedkommende myndighet detaljerte opplysninger om de finansielle instrumentene som er opptatt til handel, som er søkt 

opptatt til handel eller som har blitt handlet på deres handelsplass. En ny melding bør sendes når instrumentet ikke 

lenger er opptatt til handel. Slike forpliktelser bør også gjelde for finansielle instrumenter som er søkt opptatt til handel 

på deres handelsplass, og for finansielle instrumenter som allerede var opptatt til handel før denne forordning trådte i 

kraft. Meldingene bør sendes av vedkommende myndigheter til Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA), og ESMA bør offentliggjøre en liste over alle meldte finansielle instrumenter. Denne 

forordning får anvendelse på finansielle instrumenter, uansett om de er oppført på listen offentliggjort av ESMA eller 

ikke. 

10)  Det er mulig at visse finansielle instrumenter som ikke handles på en handelsplass, utnyttes til markedsmisbruk. Dette 

omfatter finansielle instrumenter hvis kurs eller verdi er avhengig av eller har innvirkning på finansielle instrumenter 

som handles på en handelsplass, eller hvis handel har innvirkning på kursen eller verdien av andre finansielle 
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instrumenter som handles på en handelsplass. Eksempler på når slike instrumenter kan anvendes til markedsmisbruk, er 

blant annet der det foreligger innsideinformasjon om en aksje eller obligasjon som kan utnyttes til å kjøpe et derivat av 

aksjen eller obligasjonen, eller en indeks hvis verdi er avhengig av denne aksjen eller obligasjonen. Når et finansielt 

instrument anvendes som referansekurs, kan et derivat som handles OTC, utnyttes til å dra fordel av manipulerte kurser 

eller til å manipulere kursen på et finansielt instrument som handles på en handelsplass. Et annet eksempel er en planlagt 

utstedelse av nye verdipapirer, som ikke i seg selv omfattes av denne forordning, men der handelen med disse 

verdipapirene kan påvirke kursen på eller verdien av eksisterende børsnoterte verdipapirer som omfattes av denne 

forordning. Denne forordning omfatter også situasjoner der kursen på eller verdien av et instrument som handles på en 

handelsplass, avhenger av et instrument som handles OTC. Det samme prinsippet bør få anvendelse på spotkontrakter 

på varer der spotkontraktens kurs er basert på kursen på et derivat, og på kjøp av spotkontrakter som finansielle 

instrumenter baserer seg på. 

11)  Handel med verdipapirer eller relaterte instrumenter for å stabilisere verdipapirer eller handel med egne aksjer i 

tilbakekjøpsprogrammer kan være berettiget av økonomiske årsaker og bør under visse omstendigheter derfor unntas fra 

forbudet mot markedsmisbruk, forutsatt at tiltakene gjennomføres med den nødvendige gjennomsiktighet slik at 

relevante opplysninger om stabiliseringen eller tilbakekjøpsprogrammet blir offentliggjort. 

12)  Handel med egne aksjer i tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av et finansielt instrument som ikke omfattes av 

unntakene i denne forordning, bør ikke i seg selv anses som markedsmisbruk. 

13)  Medlemsstatene, medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB), departementer og andre myndigheter 

og spesialforetak (SPV) for en eller flere medlemsstater samt Unionen og visse andre offentlige organer og personer 

som handler på deres vegne, bør ikke pålegges begrensninger med hensyn til penge- eller valutakurspolitikken eller 

forvaltningen av offentlig gjeld i den utstrekning dette skjer i allmennhetens interesse og utelukkende innenfor rammen 

av denne politikken. Det bør heller ikke pålegges begrensninger på transaksjoner eller ordrer som utføres, eller atferd 

som utvises, av Unionen, et spesialforetak for en eller flere medlemsstater, Den europeiske investeringsbank, Det 

europeiske finansielle stabiliseringsfond, Den europeiske stabiliseringsordning eller en internasjonal finansinstitusjon 

opprettet av to eller flere medlemsstater med henblikk på å skaffe sine medlemmer kapital eller gi dem finansiell 

bistand. Et slikt unntak fra denne forordnings virkeområde kan, i samsvar med denne forordning, utvides til å omfatte 

visse offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, og sentralbanker i tredjestater. 

Samtidig bør unntakene for penge- eller valutakurspolitikk og forvaltning av offentlig gjeld ikke gjelde tilfeller der disse 

organene utfører transaksjoner eller ordrer eller utviser atferd som ikke er ledd i gjennomføring av denne politikken, 

eller når personer som arbeider for disse organene, utfører transaksjoner eller ordrer eller utviser atferd for egen regning. 

14)  Fornuftige investorer baserer sine investeringsbeslutninger på informasjon som de allerede har tilgang til, dvs. 

tilgjengelige forhåndsopplysninger (ex ante). Spørsmålet om hvorvidt det er sannsynlig at en fornuftig investor vil ta i 

betraktning en bestemt opplysning i forbindelse med en investeringsbeslutning, bør derfor vurderes på grunnlag av 

tilgjengelige forhåndsopplysninger. Ved en slik vurdering må det tas hensyn til opplysningens forventede virkning sett i 

lys av den berørte utstederens samlede virksomhet, informasjonskildens pålitelighet og eventuelle andre markeds-

variabler som under de aktuelle forholdene er egnet til å påvirke de finansielle instrumentene, de tilknyttede 

spotkontraktene på varer eller auksjonsproduktene basert på utslippskvoter. 

15)  Opplysninger som er blitt tilgjengelige i ettertid (ex post), kan brukes til å kontrollere antakelsen om at forhånds-

opplysningene (ex ante) var kurssensitive, men bør ikke medføre at det reageres mot en person som har trukket rimelige 

slutninger på grunnlag av tilgjengelige forhåndsopplysninger. 

16)  Dersom innsideinformasjonen vedrører en prosess som finner sted i flere trinn, kan både hvert trinn i prosessen og den 

samlede prosessen utgjøre innsideinformasjon. Et mellomliggende trinn i en prosess bestående av flere trinn kan i seg 

selv utgjøre omstendigheter eller en hendelse som foreligger, eller som det er en realistisk mulighet for at kan komme til 

å foreligge eller inntreffe, på grunnlag av en samlet vurdering av faktorene som foreligger på det aktuelle tidspunktet. 

Dette begrepet bør imidlertid ikke tolkes dithen at størrelsen på omstendighetenes eller hendelsens virkning på kursen på 

de berørte finansielle instrumentene, skal tas i betraktning. Et mellomliggende trinn bør anses som innsideinformasjon 

dersom det i seg selv oppfyller kriteriene for innsideinformasjon fastsatt i denne forordning.  
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17)  Opplysninger som vedrører en hendelse eller omstendigheter som utgjør et mellomliggende trinn i en prosess bestående 

av flere trinn, kan for eksempel være relatert til status i kontraktsforhandlinger, vilkår det er oppnådd foreløpig enighet 

om i en kontraktsforhandling, muligheten for plassering av finansielle instrumenter, vilkår som finansielle instrumenter 

vil bli markedsført under, foreløpige vilkår for plassering av finansielle instrumenter eller en vurdering av om et 

finansielt instrument skal opptas i en større indeks eller tas ut av en slik indeks. 

18)  Markedsdeltakernes rettssikkerhet bør forbedres gjennom en mer detaljert definisjon av to av elementene som er 

vesentlige for definisjonen av innsideinformasjon, nemlig presise opplysninger og i hvilken grad de er egnet til å ha 

innvirkning på kursen på de finansielle instrumentene, på de tilknyttede spotkontraktene på varer eller på auksjons-

produktene basert på utslippskvoter. For derivater som er energiprodukter i engrosmarkedet, bør opplysninger som skal 

offentliggjøres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011(1), anses som innside-

informasjon. 

19)  Formålet med denne forordning er ikke å forby drøftinger av generell art mellom aksjeeiere og ledelse om den 

forretningsmessige eller markedsmessige utviklingen for en utsteder. Slike forbindelser er avgjørende for at markedene 

skal virke på en effektiv måte, og bør ikke være forbudt etter denne forordning. 

20)  Spotmarkeder og tilknyttede derivatmarkeder er globale og tett forbundet med hverandre, og markedsmisbruk kan finne 

sted på tvers av markeder og på tvers av landegrenser, noe som kan føre til betydelig systemrisiko. Dette gjelder både 

innsidehandel og markedsmanipulasjon. Særlig kan innsideinformasjon fra et spotmarked være nyttig for en person som 

handler på et finansmarked. Innsideinformasjon om et varederivat bør defineres som opplysninger som både oppfyller 

den generelle definisjonen av innsideinformasjon i forbindelse med finansmarkeder, og som må offentliggjøres i 

samsvar med rettslige bestemmelser på unionsplan eller nasjonalt plan, markedsregler, kontrakt eller sedvane på det 

relevante derivat- eller spotmarkedet for varer. Viktige eksempler på slike regler omfatter forordning (EU)  

nr. 1227/2011 når det gjelder energi, og databasen Joint Organisations Database Initiative (JODI) når det gjelder olje. 

Slike opplysninger kan tjene som grunnlag for markedsdeltakernes beslutninger om å handle med varederivater eller 

tilknyttede spotkontrakter på varer, og bør derfor anses som innsideinformasjon som må offentliggjøres dersom den kan 

antas å ha merkbar innvirkning på kursen på slike derivater eller tilknyttede spotkontrakter på varer. 

 Strategier for manipulasjon kan også omfatte spotmarkeder og derivatmarkeder. Handel med finansielle instrumenter, 

herunder varederivater, kan brukes til å manipulere tilknyttede spotkontrakter på varer, og spotkontrakter på varer kan brukes 

til å manipulere tilknyttede finansielle instrumenter. Forbudet mot markedsmanipulasjon bør fange opp disse gjensidige 

forbindelsene. Det er imidlertid verken hensiktsmessig eller praktisk mulig å la denne forordnings virkeområde omfatte atferd 

som ikke vedrører finansielle instrumenter, for eksempel handel med spotkontrakter på varer som bare berører spotmarkedet. 

Når det gjelder energiprodukter i engrosmarkedet, bør vedkommende myndigheter ta hensyn til de særlige egenskapene ved 

definisjonene i forordning (EU) nr. 1227/2011 når de anvender definisjonene av innsideinformasjon, innsidehandel og 

markedsmanipulasjon etter denne forordning på finansielle instrumenter som er knyttet til energiprodukter i engrosmarkedet. 

21)  I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(2) har Kommisjonen, medlemsstatene og andre offisielt 

utpekte organer blant annet ansvar for teknisk utstedelse av utslippskvoter, vederlagsfri tildeling av disse til berettigede 

industrisektorer og nye aktører, og mer generelt for utvikling og gjennomføring av Unionens klimapolitiske rammeverk 

som støtter opp om tilførselen av utslippskvoter til de pliktige kjøperne i EUs ordning for utslippskvotehandel  

(EU ETS). Ved utførelsen av disse oppgavene kan de offentlige organene blant annet ha tilgang til kurssensitive 

opplysninger som ikke er offentlige, og kan i henhold til direktiv 2003/87/EF måtte utføre visse markedstransaksjoner i 

forbindelse med utslippskvoter. Som en følge av at utslippskvoter, etter revisjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF(3), er klassifisert som finansielle instrumenter, vil også utslippskvoter være omfattet av denne forordning.   

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi 

(EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

(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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 For at Kommisjonen, medlemsstatene og andre offisielt utpekte organer fortsatt skal ha mulighet til å utvikle og 

gjennomføre Unionens klimapolitikk, bør disse offentlige organene i sin virksomhet, i den grad den utøves i 

allmennhetens interesse og uttrykkelig med sikte på å gjennomføre denne politikken og i tilknytning til utslippskvoter, 

unntas fra anvendelsen av denne forordning. Et slikt unntak bør ikke ha en negativ påvirkning på den generelle 

gjennomsiktigheten i markedet, ettersom disse offentlige organene har rettslige forpliktelser til å drive sin virksomhet på 

en måte som sikrer ordnet, rettferdig og ikke-diskriminerende offentliggjøring av og tilgang til alle nye beslutninger, 

hendelser og data som er av kurssensitiv art. Det foreligger dessuten garantier om rettferdig, ikke-diskriminerende 

offentliggjøring av særskilte kurssensitive opplysninger fra offentlige myndigheter i henhold til direktiv 2003/87/EF og 

gjennomføringstiltakene vedtatt i henhold til nevnte direktiv. Samtidig bør unntaket for offentlige organer som 

gjennomfører Unionens klimapolitikk, ikke gjelde i tilfeller der de offentlige organene utviser atferd eller utfører 

transaksjoner som ikke skjer innenfor rammen av Unionens klimapolitikk, eller når personer som arbeider for slike 

organer, utviser atferd eller utfører transaksjoner for egen regning. 

22)  I henhold til artikkel 43 i TEUV og til gjennomføringen av internasjonale avtaler inngått i henhold til TEUV er 

Kommisjonen, medlemsstatene og andre offisielt utpekte organer blant annet ansvarlige for gjennomføringen av den 

felles landbruks- og fiskeripolitikken. Ved utførelsen av disse oppgavene utfører de offentlige organene virksomhet og 

treffer tiltak med sikte på å forvalte landbruksmarkedene og fiskeriene, også gjennom offentlig intervensjon og 

innføring av ytterligere importavgifter eller midlertidig oppheving av slike avgifter. I betraktning av virkeområdet for 

denne forordning, som inneholder visse bestemmelser som også gjelder for spotkontrakter på varer som har eller er 

egnet til å ha en innvirkning på finansielle instrumenter, og for finansielle instrumenter hvis verdi avhenger av verdien 

av spotkontrakter på varer, og som har eller kan ha innvirkning på spotkontrakter på varer, er det nødvendig å sikre at 

Kommisjonen, medlemsstatene og andre organer som er offisielt utpekt til å utøve den felles landbruks- og 

fiskeripolitikken, ikke begrenses i utøvelsen av sin virksomhet. For at Kommisjonen, medlemsstatene og andre offisielt 

utpekte organer fortsatt skal ha mulighet til å utvikle og videreføre den felles landbruks- og fiskeripolitikken, bør deres 

virksomhet, i den grad den utøves i allmennhetens interesse og utelukkende med sikte på å gjennomføre denne 

politikken, unntas fra anvendelsen av denne forordning. Et slikt unntak bør ikke ha en negativ påvirkning på den 

generelle gjennomsiktigheten i markedet, ettersom disse offentlige organene har rettslige forpliktelser til å drive sin 

virksomhet på en måte som sikrer ordnet, rettferdig og ikke-diskriminerende offentliggjøring av og tilgang til alle nye 

beslutninger, hendelser og data som er av kurssensitiv art. Samtidig bør unntaket for offentlige organer som utøver 

virksomhet innenfor rammen av den felles landbruks- og fiskeripolitikken, ikke gjelde i tilfeller der de offentlige 

organene utviser atferd eller utfører transaksjoner som ikke skjer innenfor rammen av den felles landbruks- og 

fiskeripolitikken, eller når personer som arbeider for slike organer, utviser atferd eller utfører transaksjoner for egen 

regning. 

23)  Det avgjørende kjennetegnet ved innsidehandel er at det oppnås en uberettiget fordel av innsideinformasjon, til ulempe 

for tredjeparter som ikke vet om denne informasjonen, og følgelig at markedets integritet og investorenes tillit 

undergraves. Følgelig bør forbudet mot innsidehandel få anvendelse når en person som er i besittelse av innside-

informasjon, utilbørlig utnytter den fordelen denne informasjonen gir, ved å inngå transaksjoner i samsvar med 

informasjonen, ved å erverve eller avhende, eller ved å forsøke å erverve eller avhende, eller ved å trekke eller endre, 

eller ved å forsøke å trekke eller endre, en ordre om å erverve eller avhende, for egen eller en tredjeparts regning, direkte 

eller indirekte, finansielle instrumenter som informasjonen vedrører. Utnyttelse av innsideinformasjon kan også bestå i 

handel med utslippskvoter og derivater på utslippskvoter, og i budgivning på auksjoner av utslippskvoter eller andre 

auksjonsprodukter basert på utslippskvoter som innehas i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(1). 

24)  Dersom en fysisk eller juridisk person som er i besittelse av innsideinformasjon, erverver eller avhender, eller forsøker å 

erverve eller avhende, for egen eller en tredjeparts regning, direkte eller indirekte, finansielle instrumenter som 

informasjonen vedrører, bør det antas at vedkommende har utnyttet denne informasjonen. Denne antakelsen påvirker 

ikke retten til forsvar. Spørsmålet om hvorvidt en person har overtrådt forbudet mot innsidehandel eller har forsøkt å 

foreta innsidehandel, bør vurderes på bakgrunn av denne forordnings formål, som er å verne finansmarkedenes integritet 

og styrke investorenes tillit, noe som igjen er avhengig av forsikring om at investorene skal likebehandles og beskyttes 

mot misbruk av innsideinformasjon.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av 

utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1). 
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25)  Ordrer plassert før en person var i besittelse av innsideinformasjon, bør ikke anses som innsidehandel. Dersom en 

person kommer i besittelse av innsideinformasjon, bør det imidlertid antas at enhver etterfølgende endring av ordrer 

relatert til denne informasjonen som var plassert før besittelse av informasjonen, herunder trekking eller endring av en 

ordre, eller et forsøk på å trekke eller endre en ordre, utgjør innsidehandel. Denne antakelsen kan imidlertid bli 

tilbakevist dersom vedkommende kan godtgjøre at han eller hun ikke utnyttet innsideinformasjonen da transaksjonen ble 

utført. 

26)  Utnyttelse av innsideinformasjon kan bestå i erverv eller avhending av et finansielt instrument eller et auksjonsprodukt 

basert på utslippskvoter, i trekking eller endring av en ordre eller i forsøk på å erverve eller avhende et finansielt 

instrument eller trekke eller endre en ordre, av en person som vet eller burde ha visst at opplysningene utgjør 

innsideinformasjon. I denne forbindelse bør vedkommende myndigheter vurdere hva en normal og fornuftig person vet 

eller burde ha visst under de gitte omstendighetene. 

27)  Denne forordning bør tolkes på en måte som er i samsvar med tiltakene medlemsstatene har truffet for å beskytte 

interessene til innehavere av omsettelige verdipapirer som gir stemmerett i et selskap (eller som kan gi slik rett som 

følge av utøvelse av rettigheter eller konvertering), når selskapet blir gjort til gjenstand for et offentlig overtakelses-

tilbud eller enhver annen foreslått endring i kontrollen med selskapet. Denne forordning bør særlig tolkes i samsvar med 

alle lover og forskrifter som er vedtatt i forbindelse med overtakelsestilbud, fusjonstransaksjoner og andre transaksjoner 

som påvirker eierskapet til eller kontrollen over selskaper som er underlagt tilsynsmyndigheter utpekt av medlems-

statene i henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF(1). 

28)  Analyser og estimater foretatt på grunnlag av opplysninger som er offentlig tilgjengelige, bør ikke i seg selv anses som 

innsideinformasjon, og det faktum alene at en transaksjon utføres på grunnlag av analyser og estimater, bør derfor ikke 

anses som utnyttelse av innsideinformasjon. Men dersom markedet, for eksempel, rutinemessig forventer offentliggjø-

ring eller utbredelse av opplysninger, og slik offentliggjøring eller utbredelse bidrar til kursdannelsesprosessen for 

finansielle instrumenter, eller informasjonen inneholder synspunkter fra en anerkjent markedskommentator eller 

institusjon som kan påvirke kursen på tilknyttede finansielle instrumenter, kan opplysningene utgjøre innside-

informasjon. Markedsaktørene må derfor vurdere i hvilken utstrekning opplysningene ikke er offentlige, og deres 

mulige påvirkning på finansielle instrumenter handlet før opplysningene ble offentliggjort eller utbredt, for å kunne 

fastslå om de handler på grunnlag av innsideinformasjon. 

29)  For å unngå et utilsiktet forbud mot legitime former for finansiell virksomhet, dvs. som ikke kan innebære markedsmisbruk, 

er det nødvendig å anerkjenne visse former for legitim atferd. Dette kan for eksempel omfatte anerkjennelse av 

prisstillernes funksjon når de på legitimt vis tilfører markedet likviditet. 

30)  Det faktum alene at prisstillere eller personer med fullmakt til å opptre som motparter begrenser seg til sin legitime 

virksomhet med kjøp og salg av finansielle instrumenter, eller at personer med tillatelse til å gjennomføre ordrer på 

vegne av tredjeparter som har innsideinformasjon, begrenser seg til pliktoppfyllende å utføre, trekke eller endre en 

ordre, bør ikke anses som utnyttelse av innsideinformasjon. Beskyttelsen fastsatt i denne forordning for prisstillere, 

enheter med fullmakt til å opptre som motparter eller personer som har tillatelse til å utføre ordrer på vegne av 

tredjeparter som har innsideinformasjon, omfatter imidlertid ikke virksomhet som klart er forbudt i henhold til denne 

forordning, herunder for eksempel såkalt «front running». Dersom en juridisk person har truffet alle rimelige tiltak for å 

forhindre markedsmisbruk, og fysiske personer ansatt der likevel gjør seg skyldig i markedsmisbruk på vegne av den 

juridiske personen, bør dette ikke anses som markedsmisbruk begått av den juridiske personen. Et annet eksempel som 

ikke bør anses som utnyttelse av innsideinformasjon, er transaksjoner som utføres for å oppfylle en tidligere inngått 

forpliktelse som har forfalt. Det faktum alene at en person har tilgang til innsideinformasjon om et annet selskap og 

utnytter den i forbindelse med et offentlig overtakelsestilbud for å få kontroll over dette selskapet eller foreslå en fusjon 

med det, bør ikke anses som innsidehandel.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud (EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12). 
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31)  Ettersom erverv eller avhending av finansielle instrumenter nødvendigvis forutsetter en forutgående kjøps- eller 

salgsbeslutning av personen som foretar en slik transaksjon, bør det faktum alene at personen foretar slikt erverv eller 

slik avhending, ikke anses som utnyttelse av innsideinformasjon. Å handle på grunnlag av egne planer og strategier for 

handel bør ikke anses som utnyttelse av innsideinformasjon. Ingen av disse fysiske eller juridiske personene bør 

imidlertid beskyttes i kraft av sin yrkesmessige rolle; de bør bare ha beskyttelse dersom de opptrer hensiktsmessig og 

korrekt og oppfyller både de standardene som forventes av dem i deres rolle, og de standardene som er fastsatt i denne 

forordning, dvs. markedsintegritet og vern av investorer. En overtredelse kan likevel anses å ha funnet sted dersom 

vedkommende myndighet godtgjør at det var en ikke-legitim grunn til transaksjonene, ordrene eller atferden, eller at 

personen utnyttet innsideinformasjon. 

32)  Markedssonderinger innebærer interaksjon mellom en selger av finansielle instrumenter og en eller flere potensielle 

investorer før en transaksjon offentliggjøres, for å vurdere interessen hos potensielle investorer for en mulig transaksjon 

og dens prissetting, størrelse og struktur. Markedssonderinger kan omfatte et tilbud av verdipapirer i førstehånds- eller 

annenhåndsmarkedet og skiller seg fra vanlig handel. De er et svært verdifullt verktøy for å vurdere interessen hos 

potensielle investorer, styrke dialogen med aksjeeierne, sikre en smidig avvikling av handlene og at utstedere, 

eksisterende aksjeeiere og eventuelle nye investorer har sammenfallende oppfatninger. De kan være spesielt nyttige når 

tilliten til markedene svikter, eller når markedene ikke har noen relevant referanseverdi eller er volatile. Muligheten til å 

gjennomføre markedssonderinger er derfor viktig for at finansmarkedene skal virke på en tilfredsstillende måte, og 

markedssonderinger bør ikke i seg selv anses som markedsmisbruk. 

33)  Eksempler på markedssonderinger omfatter situasjoner der et foretak på selgersiden etter drøftinger med en utsteder om 

en mulig transaksjon, har bestemt seg for å vurdere interessen hos potensielle investorer for å fastsette vilkårene for en 

transaksjon; situasjoner der en utsteder har til hensikt å offentliggjøre utstedelsen av et gjeldsinstrument eller aksjer, og 

sentrale investorer blir kontaktet av et foretak på selgersiden og opplyst om de fullstendige vilkårene for transaksjonen 

for å sikre en finansiell forpliktelse til å delta i transaksjonen; eller situasjoner der et foretak på selgersiden søker å selge 

en stor mengde verdipapirer på vegne av en investor og ønsker å vurdere andre potensielle investorers interesse for disse 

verdipapirene. 

34)  Å gjennomføre markedssonderinger kan innebære formidling av innsideinformasjon til potensielle investorer. Det vil 

vanligvis bare være mulig å oppnå en økonomisk fordel av handel på grunnlag av innsideinformasjon som er gitt i 

forbindelse med markedssondering, når det finnes et eksisterende marked for det finansielle instrumentet markeds-

sonderingen gjelder, eller for et tilknyttet finansielt instrument. Grunnet tidspunktet for slike drøftinger er det mulig at 

innsideinformasjon kan bli spredt til den potensielle investoren i forbindelse med markedssonderingen etter at et finansielt 

instrument er opptatt til handel på et regulert marked eller har blitt handlet på en MHF eller en OHF. En markedsdeltaker 

som formidler informasjon, skal, før markedssonderingen påbegynnes, vurdere om markedssonderingen vil innebære 

spredning av innsideinformasjon. 

35)  Innsideinformasjon bør anses som lovlig spredt dersom den er spredt som et ledd i den normale utøvelsen av 

vedkommendes arbeid, yrke eller forpliktelser. Dersom en markedssondering omfatter spredning av innsideinformasjon, 

skal den markedsdeltakeren som formidler informasjonen, anses å spre den som et ledd i den normale utøvelsen av sitt 

arbeid, sitt yrke eller sine forpliktelser dersom vedkommende på tidspunktet for spredningen underretter og mottar 

samtykke fra den personen som mottar informasjonen, om at han eller hun kan bli gitt innsideinformasjon, at personens 

adgang til å handle eller agere på bakgrunn av informasjonen vil være begrenset av bestemmelsene i denne forordning, 

at rimelige tiltak må iverksettes for å sikre at informasjonen til enhver tid behandles konfidensielt, og at han eller hun 

må underrette markedsdeltakeren som formidler informasjonen, om identiteten til alle fysiske og juridiske personer som 

opplysningene gis til, i forbindelse med svaret på markedssonderingen. Den markedsdeltakeren som formidler 

informasjonen, bør også overholde forpliktelsene til å føre oversikt over framlagte opplysninger, noe som vil bli angitt 

nærmere i tekniske reguleringsstandarder. Det bør ikke antas at markedsdeltakere som ved utførelse av en 

markedssondering ikke oppfyller kravene i denne forordning, ulovlig har spredt innsideinformasjon, men de bør ikke ha 

fordel av unntaket som er gitt dem som overholder disse bestemmelsene. Spørsmålet om hvorvidt de har overtrådt 

forbudet mot ulovlig spredning av innsideinformasjon, bør vurderes i lys av alle relevante bestemmelser i denne 

forordning, og alle markedsdeltakere som formidler informasjon, bør være forpliktet til, før de innleder en 

markedssondering, skriftlig å dokumentere sin vurdering av om den aktuelle markedssonderingen vil innebære 

spredning av innsideinformasjon.  
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36)  Potensielle investorer som er gjenstand for en markedssondering, bør i sin tur vurdere om informasjonen som er gitt til 

dem, utgjør innsideinformasjon som ville forhindret dem fra å handle på grunnlag av den eller fra å videreformidle den 

samme informasjonen. Potensielle investorer vil fortsatt være omfattet av reglene om innsidehandel og ulovlig 

spredning av innsideinformasjon i henhold til denne forordning. For å bistå potensielle investorer i deres vurderinger og 

når det gjelder hvilke tiltak de bør iverksette for ikke å handle i strid med denne forordning, bør ESMA fastsette 

retningslinjer. 

37)  Forordning (EU) nr. 1031/2010 fastsetter to parallelle regelverk for markedsmisbruk som får anvendelse på auksjoner av 

utslippskvoter. Som følge av at utslippskvoter klassifiseres som finansielle instrumenter, bør imidlertid denne 

forordning utgjøre et felles regelverk for tiltak mot markedsmisbruk som får anvendelse på alle primær- og 

sekundærmarkeder for utslippskvoter. Denne forordning bør også få anvendelse på atferd og transaksjoner, herunder 

bud, i forbindelse med auksjonering på en auksjonsplattform som er godkjent som et regulert marked for utslippskvoter 

eller andre auksjonsprodukter som er basert på utslippskvoter, også når auksjonsproduktene ikke er finansielle 

instrumenter, i henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010. 

38)  Denne forordning bør fastsette tiltak mot markedsmanipulasjon som kan tilpasses nye former for handel eller nye 

strategier som kan innebære markedsmisbruk. For å gjenspeile at handel med finansielle instrumenter blir stadig mer 

automatisert, er det ønskelig at definisjonen av markedsmanipulasjon inneholder konkrete eksempler på misbruks-

strategier som kan gjennomføres ved bruk av enhver tilgjengelig handelsmetode, herunder algoritmehandel og 

høyfrekvent handel. Eksemplene som gis, er verken ment å være uttømmende eller ment å antyde at samme strategier 

gjennomført med andre metoder ikke også vil utgjøre markedsmisbruk. 

39)  Forbudet mot markedsmisbruk bør også omfatte personer som samarbeider om markedsmisbruk. Eksemplene kan blant 

annet omfatte meglere som utarbeider og anbefaler en handelsstrategi med sikte på markedsmisbruk, personer som 

oppmuntrer en person med innsideinformasjon til ulovlig å spre denne, eller personer som utvikler programvare i 

samarbeid med en markedsaktør («trader») for å tilrettelegge for markedsmisbruk. 

40)  For å sikre at ansvar pålegges både den juridiske personen og alle fysiske personer som deltar i beslutningsprosessen hos 

den juridiske personen, er det nødvendig å anerkjenne de ulike nasjonale rettslige systemene i medlemsstatene. Disse 

systemene bør være direkte knyttet til metodene for ansvarsfordeling i henhold til nasjonal rett. 

41)  For å supplere forbudet mot markedsmanipulasjon bør denne forordning omfatte et forbud mot forsøk på 

markedsmanipulasjon. Det bør skilles mellom forsøk på markedsmanipulasjon og atferd som er egnet til å resultere i 

markedsmanipulasjon, ettersom begge deler er forbudt i henhold til denne forordning. Et slikt forsøk kan omfatte 

situasjoner der aktiviteten er påbegynt, men ikke fullført, for eksempel fordi teknologien sviktet eller en instruks om å 

handle ikke blir etterkommet. Det er nødvendig å forby forsøk på markedsmanipulasjon for at vedkommende 

myndigheter skal kunne ilegge sanksjoner for slike forsøk. 

42)  Uten at formålet med denne forordning og dens direkte anvendelige bestemmelser påvirkes, har en person som inngår 

transaksjoner eller gir handelsordrer som kan anses å utgjøre markedsmanipulasjon, mulighet for å godtgjøre at han eller 

hun hadde legitime grunner til å inngå transaksjonen eller gi handelsordren, og at transaksjonen eller handelsordren var i 

samsvar med akseptert markedspraksis på det relevante regulerte markedet. Akseptert markedspraksis kan bare 

fastsettes av vedkommende myndighet med ansvar for tilsyn med markedsmisbruk på det aktuelle markedet. En praksis 

som aksepteres i ett marked, kan ikke anses som akseptert i andre markeder med mindre vedkommende myndigheter i 

de andre markedene offisielt har akseptert praksisen. En overtredelse kan likevel anses å ha funnet sted dersom 

vedkommende myndighet godtgjør at transaksjonene eller handelsordrene ikke hadde en legitim grunn. 

43)  Det bør i denne forordning også gjøres klart at markedsmanipulasjon eller forsøk på markedsmanipulasjon med et 

finansielt instrument kan skje ved bruk av tilknyttede finansielle instrumenter som derivater som handles på en annen 

handelsplass eller OTC.  
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44)  Kursen på mange finansielle instrumenter fastsettes med henvisning til referanseverdier. Faktisk manipulasjon eller forsøk 

på manipulasjon av referanseverdier, herunder interbankrenter, kan ha alvorlig innvirkning på tilliten i markedet og kan føre 

til betydelige tap for investorer eller vridninger i realøkonomien. Derfor er det nødvendig med særlige bestemmelser om 

referanseverdier for å opprettholde markedenes integritet og sikre at vedkommende myndigheter kan håndheve et klart 

forbud mot manipulasjon av referanseverdier. Bestemmelsene bør omfatte alle offentliggjorte referanseverdier, også slike 

som er tilgjengelige via internett, enten tilgangen er gratis eller ikke, som CDS-referanseverdier og indekser av indekser. 

Det er nødvendig å supplere det generelle forbudet mot markedsmanipulasjon med et forbud mot å manipulere selve 

referanseverdien og mot å overføre falske eller villedende opplysninger, mot å gi falske eller villedende data og mot enhver 

annen handling som fører til at beregningen av en referanseverdi blir manipulert, i tilfeller der beregningen er bredt definert 

slik at den omfatter mottak og vurdering av alle data som gjelder beregningen av den aktuelle referanseverdien, og spesielt 

omfatter trimmede data, herunder metoden for fastsettelse av referanseverdien, enten den helt eller delvis bygger på 

algoritmer eller på en skjønnsmessig vurdering. Disse reglene supplerer forordning (EU) nr. 1227/2011, som forbyr bevisst 

avgivelse av falske opplysninger til foretak som gir prisvurderinger eller utarbeider markedsrapporter om energiprodukter i 

engrosmarkedet, noe som fører til at markedsdeltakere som handler på grunnlag av slike prisvurderinger eller 

markedsrapporter, blir villedet. 

45)  For å sikre like markedsvilkår for handelsplasser og handelssystemer som omfattes av denne forordning, bør alle 

personer som driver et regulert marked, en MHF eller en OHF, pålegges å etablere og opprettholde effektive ordninger, 

systemer og rutiner for å forebygge og avdekke markedsmanipulasjon og markedsmisbruk. 

46)  Manipulasjon eller forsøk på manipulasjon av finansielle instrumenter kan også bestå i plassering av ordrer som kanskje 

ikke utføres. Et finansielt instrument kan dessuten manipuleres gjennom atferd som finner sted utenfor en handelsplass. 

Personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, bør pålegges å etablere og 

opprettholde effektive ordninger, systemer og rutiner for å avdekke og rapportere mistenkelige transaksjoner. De bør 

også rapportere mistenkelige ordrer og mistenkelige transaksjoner som finner sted utenfor en handelsplass. 

47)  Manipulasjon eller forsøk på manipulasjon av finansielle instrumenter kan også bestå i utbredelse av falske eller 

villedende opplysninger. Utbredelse av falske eller villedende opplysninger kan ha en merkbar innvirkning på kursen på 

finansielle instrumenter på relativt kort tid. Det kan dreie seg om fabrikkering av åpenbart falske opplysninger, men 

også bevisst utelatelse av vesentlige opplysninger eller bevisst unøyaktig rapportering av opplysninger. Denne formen 

for markedsmanipulasjon er særlig skadelig for investorer, ettersom det får dem til å basere sine investerings-

beslutninger på uriktige eller misvisende opplysninger. Den er også skadelig for utstederne fordi den svekker tilliten til 

de opplysningene om dem som er tilgjengelige. Manglende tillit i markedet kan i sin tur svekke utstederens evne til å 

utstede nye finansielle instrumenter eller sikre kreditt fra andre markedsdeltakere til å finansiere sin virksomhet. 

Opplysninger sprer seg svært raskt i markedet. Dette fører til at skaden for investorer og utstedere kan bestå relativt 

lenge før det kommer fram at opplysningene var falske eller villedende og deretter kan korrigeres av utstederen eller den 

eller de som var ansvarlige for utbredelsen av opplysningene. Det er derfor nødvendig at utbredelse av falske eller 

villedende opplysninger, herunder rykter og falske eller villedende nyheter, anses som et brudd på denne forordning. 

Personer som er aktive på finansmarkedene, bør derfor ikke fritt kunne uttrykke opplysninger som er i strid med deres 

egen oppfatning eller bedre vitende, når de vet eller burde vite at opplysningene er falske eller villedende, til skade for 

investorer og utstedere. 

48)  Med den økte bruken av nettsteder, blogger og sosiale medier er det viktig å gjøre det klart at i henhold til denne 

forordning anses utbredelse av falske eller villedende opplysninger via internett, herunder gjennom sosiale medier eller 

anonyme blogger, som likestilt med utbredelse via mer tradisjonelle kommunikasjonskanaler. 

49)  Det er viktig at utstedere offentliggjør innsideinformasjon for å unngå innsidehandel og sikre at investorene ikke 

villedes. Utstederne bør derfor pålegges å informere offentligheten så snart som mulig om innsideinformasjon. Under 

særlige omstendigheter kan imidlertid denne forpliktelsen være til skade for utstederens legitime interesser. I slike 

tilfeller bør utstederen tillates å utsette offentliggjøringen, forutsatt at utsettelsen ikke er egnet til å villede allmennheten, 

og at utstederen er i stand til å sikre at opplysningene forblir konfidensielle. Utstederen har bare plikt til å offentliggjøre 

innsideinformasjon dersom den har søkt om eller godkjent opptak av det finansielle instrumentet til handel.  
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50)  Ved anvendelsen av kravene til offentliggjøring av innsideinformasjon og utsettelse av slik offentliggjøring som fastsatt 

i denne forordning, kan legitime interesser særlig gjelde blant annet følgende omstendigheter: a) pågående forhandlinger 

eller tilhørende omstendigheter der utfallet eller normal gjennomføring av forhandlingene vil kunne påvirkes ved 

offentliggjøring. Særlig dersom utstederens finansielle stilling er i alvorlig og overhengende fare, selv om situasjonen 

ikke faller inn under konkurslovgivningens virkeområde, kan offentliggjøring av opplysninger utsettes i en begrenset 

periode dersom offentliggjøring vil kunne påføre eksisterende og potensielle aksjeeieres interesser alvorlig skade ved å 

undergrave utfallet av spesifikke forhandlinger som skal sikre at utsteders langsiktige finansielle stilling gjenopprettes, 

b) vedtak som gjøres eller avtaler som inngås av en utsteders ledelsesorgan, som krever godkjenning av et annet 

selskapsorgan hos utstederen for å kunne tre i kraft, dersom utstederens organisering krever at disse to organene er 

atskilt, forutsatt at offentliggjøring av opplysningene før en slik godkjenning, sammen med en kunngjøring om at 

godkjenningen fortsatt avventes, innebærer en fare for at offentligheten ikke vil kunne foreta en korrekt vurdering av 

opplysningene. 

51)  Kravet om å offentliggjøre innsideinformasjon må også gjelde deltakerne i markedet for utslippskvoter. For å unngå å 

utsette markedet for unyttig rapportering og sørge for at det planlagte tiltaket blir kostnadseffektivt, synes det nødvendig 

å begrense de reguleringsmessige konsekvensene av dette kravet til å omfatte bare EU ETS-operatører som på grunn av 

sin størrelse og virksomhet med rimelighet kan forventes å ha merkbar innvirkning på kursen på utslippskvoter, på 

auksjonsprodukter som er basert på utslippskvoter, eller på finansielle derivater knyttet til disse, og på budgivningen på 

auksjonene i henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010. Kommisjonen bør gjennom en delegert rettsakt vedta tiltak som 

fastsetter en minsteterskel for anvendelsen av dette unntaket. Informasjonen som skal offentliggjøres, bør gjelde den 

offentliggjørende partens fysiske virksomhet, ikke dens egne planer eller strategier for handel med utslippskvoter, 

auksjonsprodukter basert på utslippskvoter eller finansielle derivater knyttet til disse. Dersom deltakere på 

utslippskvotemarkedet allerede oppfyller tilsvarende krav om offentliggjøring av innsideinformasjon, særlig i henhold 

til forordning (EU) nr. 1227/2011, bør plikten til å offentliggjøre innsideinformasjon om utslippskvoter ikke medføre 

krav om duplisering av opplysninger med vesentlig samme innhold. Når det gjelder deltakere på markedet for 

utslippskvoter med samlede utslipp eller en nominell varmeeffekt lik eller lavere enn den fastsatte terskelen, bør, 

ettersom opplysninger om deres fysiske virksomhet ikke anses som vesentlige med henblikk på offentliggjøring, heller 

ikke opplysningene anses å være egnet til merkbart å påvirke kursen på utslippskvoter, auksjonsprodukter basert på 

utslippskvoter eller finansielle derivater knyttet til disse. Slike deltakere på markedet for utslippskvoter bør likevel 

omfattes av forbudet mot innsidehandel i forbindelse med andre opplysninger de har tilgang til, og som utgjør 

innsideinformasjon. 

52)  For å verne offentlige interesser, opprettholde finanssystemets stabilitet og for eksempel unngå at likviditetskriser i 

finansinstitusjoner utvikler seg til solvenskriser fordi midler plutselig blir tatt ut, kan det være hensiktsmessig under 

ekstraordinære omstendigheter å tillate at kredittinstitusjoner eller finansinstitusjoner utsetter offentliggjøringen av 

innsideinformasjon. Dette kan særlig gjelde opplysninger i forbindelse med midlertidige likviditetsproblemer der 

institusjonene trenger lån fra sentralbanken, herunder likviditetsstøtte fra sentralbanken i en krisesituasjon der 

offentliggjøring av opplysningene vil ha innvirkning på systemet. En slik utsettelse bør være betinget av at utstederen 

har innhentet samtykke fra den relevante vedkommende myndighet, og av at det er åpenbart at den bredere offentlige og 

økonomiske interessen av å utsette offentliggjøringen av opplysningene veier tyngre enn markedets interesse av å motta 

opplysningene utsettelsen gjelder. 

53)  Når det gjelder finansinstitusjoner, særlig dersom de mottar lån fra sentralbanken, herunder likviditetsstøtte i en 

krisesituasjon, bør vurderingen av om opplysningene er systemviktige, og om utsatt offentliggjøring er i allmennhetens 

interesse, gjøres av vedkommende myndighet, eventuelt etter samråd med den nasjonale sentralbanken, makrotil-

synsmyndigheten eller en annen relevant nasjonal myndighet. 

54)  Utnyttelse eller forsøk på utnyttelse av innsideinformasjon til å handle for egen eller en tredjeparts regning bør være 

klart forbudt. Utnyttelse av innsideinformasjon kan også bestå i handel med utslippskvoter og derivater på slike, og i 

budgivning på auksjoner av utslippskvoter eller andre auksjonsprodukter basert på utslippskvoter, som innehas i 

henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010 av personer som vet eller burde vite at opplysningene de har, er innside-

informasjon. Informasjon om markedsdeltakerens egne planer og strategier for handel bør ikke anses som 

innsideinformasjon, selv om informasjon om en tredjeparts planer og strategier for handel kan utgjøre innside-

informasjon.  
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55)  Kravet om offentliggjøring av innsideinformasjon kan være en byrde for små og mellomstore bedrifter som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1) hvis finansielle instrumenter er opptatt til handel på et vekstmarked 

for SMB-er, med tanke på kostnadene ved overvåking av opplysningene de besitter, og for juridisk rådgivning om 

hvorvidt og når opplysningene skal offentliggjøres. Likevel er rask offentliggjøring av innsideinformasjon av 

avgjørende betydning for å sikre investorenes tillit til disse utstederne. ESMA bør derfor kunne utstede retningslinjer 

som hjelper utstederne med å overholde plikten til å offentliggjøre innsideinformasjon uten at det går ut over vernet av 

investorene. 

56)  Innsidelister er et viktig verktøy når tilsynsmyndighetene undersøker mulig markedsmisbruk, men nasjonale forskjeller 

med hensyn til hvilke opplysninger disse listene skal omfatte medfører unødvendige administrative byrder for 

utstederne. For å redusere disse kostnadene bør det derfor finnes ensartede krav til hvilke datafelter innsidelistene skal 

inneholde. Det er viktig at personer som er oppført på innsidelistene, er informert om dette og om hva det innebærer i 

henhold til denne forordning og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/57/EU(2). Kravet om å føre og løpende 

oppdatere innsidelister medfører administrative byrder særlig for utstederne på vekstmarkeder for SMB-er. Ettersom 

vedkommende myndigheter kan føre effektivt tilsyn med markedsmisbruk uten å ha innsidelistene tilgjengelig til enhver 

tid for disse utstederne, bør de unntas fra denne forpliktelsen for å redusere de administrative kostnadene som følger av 

denne forordning. Slike utstedere bør imidlertid på forespørsel oversende en innsideliste til vedkommende myndigheter. 

57)  Det er et verdifullt tiltak for å beskytte markedets integritet at utstedere eller personer som opptrer på deres vegne eller 

for deres regning, utarbeider lister over personer som arbeider for dem i henhold til arbeidsavtale eller på annen måte, 

og som har tilgang til innsideinformasjon som direkte eller indirekte berører utstederen. Slike lister kan hjelpe utstedere 

eller nevnte personer med å styre flyten av innsideinformasjon og dermed bidra til å overholde taushetsplikten. Slike 

lister kan også være et nyttig verktøy for vedkommende myndigheter til å identifisere alle personer som har tilgang til 

innsideinformasjon, og datoen da de fikk tilgang. Den tilgangen personer på en slik liste har til innsideinformasjon som 

direkte eller indirekte berører utstederen, påvirker ikke forbudene fastsatt i denne forordning. 

58)  Større grad av gjennomsiktighet i transaksjoner som utføres av personer med ledelsesansvar på utstedernivå, og, der det 

er aktuelt, deres nærstående personer, er et forebyggende tiltak mot markedsmisbruk, særlig innsidehandel. 

Offentliggjøring av slike transaksjoner, i det minste på individuelt grunnlag, kan også være en svært verdifull 

informasjonskilde for investorene. Det er nødvendig å klargjøre at plikten til å offentliggjøre transaksjoner som utføres 

av personer med ledelsesansvar, også omfatter pantsetting eller utlån av finansielle instrumenter, ettersom pantsetting av 

aksjer kan ha en vesentlig og potensielt destabiliserende effekt på selskapet ved en plutselig og uforutsett avhending. 

Uten offentliggjøring av opplysninger ville markedet ikke vite at det for eksempel var økt risiko for en framtidig 

betydelig endring i eierstruktur, en økning i utbudet av aksjer på markedsplassen eller et tap av stemmeretter i selskapet. 

Av den grunn kreves det i henhold til denne forordning melding når verdipapirer pantsettes som et ledd i en større 

transaksjon der en person med ledelsesansvar pantsetter verdipapirene som sikkerhet for å få lån hos en tredjepart. 

Dessuten er fullstendig gjennomsiktighet i markedet en forutsetning for tillit hos markedsdeltakerne og særlig for tilliten 

hos selskapets aksjeeiere. Det er også nødvendig å klargjøre at plikten til å offentliggjøre transaksjoner som utføres av 

personer med ledelsesansvar, også omfatter transaksjoner utført av en annen person på vegne av personen med 

ledelsesansvar, innenfor rammen av diskresjonært skjønn. For å sikre en hensiktsmessig balanse mellom graden av 

gjennomsiktighet og antallet rapporter som meldes til vedkommende myndigheter og til allmennheten, bør det i denne 

forordning fastsettes terskler, og transaksjoner under disse vil ikke være meldepliktige. 

59)  Melding av transaksjoner som personer med ledelsesansvar har foretatt for egen regning, eller som er foretatt av deres 

nærstående personer, utgjør ikke bare verdifulle opplysninger for markedsdeltakerne, men er også et ytterligere middel 

for vedkommende myndigheter til å overvåke markedene. Plikten til å melde transaksjoner påvirker ikke forbudene 

fastsatt i denne forordning. 

60)  Meldingen av transaksjoner bør skje i samsvar med reglene for overføring av personopplysninger fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(3).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/67/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/57/EU av 16. april 2014 om strafferettslige sanksjoner for markedsmisbruk (markedsmis-

bruksdirektivet) (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 179). 

(3) 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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61)  Det bør være forbudt for personer med ledelsesansvar å handle før offentliggjøring av en delårsrapport eller årsrapport 

som den relevante utstederen er forpliktet til å offentliggjøre i samsvar med reglene på den handelsplassen der 

utstederens aksjer er opptatt til handel, eller i samsvar med nasjonal rett, med mindre det foreligger særlige og 

begrensede omstendigheter som ville begrunne en tillatelse fra utstederen til at en person med ledelsesansvar kan 

handle. En slik tillatelse fra utstederen påvirker imidlertid ikke forbudene fastsatt i denne forordning. 

62)  For å sikre et effektivt tilsyn bør vedkommende myndighet i hver medlemsstat ha et sett effektive virkemidler, 

myndighet og ressurser. I denne forordning fastsettes derfor et minimum av tilsyns- og undersøkelsesmyndighet som 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør tildeles i samsvar med nasjonal rett. Denne myndigheten bør, når 

nasjonal rett krever det, utøves etter begjæring til vedkommende rettsmyndigheter. Vedkommende myndigheter bør, når 

de utøver sin myndighet i henhold til denne forordning, opptre objektivt og upartisk og ta selvstendige beslutninger. 

63)  Markedsaktører og alle økonomiske aktører bør også bidra til markedets integritet. I denne forbindelse bør utpeking av 

én enkelt vedkommende myndighet for markedsmisbruk ikke utelukke samarbeid med eller delegering under 

vedkommende myndighets ansvar til markedsaktører, for å sikre et effektivt tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene 

i denne forordning. Dersom personer som utarbeider eller formidler investeringsanbefalinger eller annen informasjon 

med anbefaling eller forslag til en investeringsstrategi i ett eller flere finansielle instrumenter, også handler for egen 

regning med slike instrumenter, bør vedkommende myndigheter blant annet kunne anmode eller kreve av slike personer 

alle opplysninger som er nødvendige for å fastslå om anbefalingene vedkommende har utarbeidet eller formidlet, er i 

samsvar med denne forordning. 

64)  For å kunne avdekke tilfeller av innsidehandel og markedsmanipulasjon er det nødvendig at vedkommende 

myndigheter, i samsvar med nasjonal rett, har rett til å få adgang til lokalene til fysiske og juridiske personer for å 

beslaglegge dokumenter. Adgang til slike lokaler er nødvendig når det er rimelig grunn til mistanke om at det finnes 

dokumenter og andre data relatert til gjenstanden for undersøkelsen, og at de kan være relevante for bevisføringen i en 

sak om innsidehandel eller markedsmisbruk. I tillegg er adgang til slike lokaler nødvendig når vedkommende som har 

mottatt en anmodning om opplysninger, helt eller delvis unnlater å etterkomme anmodningen, eller når det er rimelig 

grunn til å tro at en eventuell anmodning ikke ville blitt etterkommet, eller at dokumentene eller opplysningene som 

opplysningskravet gjelder, ville blitt fjernet, manipulert eller ødelagt. Dersom det etter nasjonal rett kreves 

forhåndstillatelse fra en rettsmyndighet, bør adgang til lokalene finne sted etter at forutgående tillatelse er gitt. 

65)  Eksisterende opptak av telefonsamtaler og opplysninger om datatrafikk (trafikkdata) fra verdipapirforetak, kreditt-

institusjoner og finansinstitusjoner som gjennomfører og dokumenterer gjennomføringen av transaksjoner, samt 

eksisterende opplysninger om telefon- og datatrafikk fra teleoperatører, er avgjørende – og noen ganger det eneste – 

bevismaterialet for å avdekke og bevise innsidehandel og markedsmanipulasjon. Opplysninger om telefon- og datatrafikk 

kan gjøre det mulig å fastslå identiteten til en person som har ansvar for utbredelse av falske eller villedende opplysninger, 

eller at personer har vært i kontakt med hverandre på et visst tidspunkt, og at det finnes en forbindelse mellom to eller flere 

personer. Vedkommende myndigheter bør derfor kunne kreve å få utlevert eksisterende opptak av telefonsamtaler, 

elektronisk kommunikasjon og opplysninger om datatrafikk som oppbevares av et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon 

eller en finansinstitusjon i samsvar med direktiv 2014/65/EU. Tilgang til opplysninger om data- og teletrafikk er nødvendig 

for å framskaffe bevismateriale og undersøke mistanker om mulig innsidehandel eller markedsmanipulasjon, og dermed for 

å avdekke og ilegge sanksjoner for markedsmisbruk. For å innføre like spilleregler i hele Unionen når det gjelder tilgangen 

til opplysninger om telefon- og datatrafikk som oppbevares av teleoperatører, eller eksisterende opptak av telefonsamtaler 

og datatrafikk som oppbevares av et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller en finansinstitusjon, bør vedkommende 

myndigheter i samsvar med nasjonal rett kunne kreve å få utlevert eksisterende opplysninger om telefon- og datatrafikk 

som oppbevares av en teleoperatør, i den utstrekning dette er tillatt i henhold til nasjonal rett, samt eksisterende opptak av 

telefonsamtaler og datatrafikk som oppbevares av et verdipapirforetak, i tilfeller der det foreligger en rimelig grunn til å 

mistenke at slike opplysninger i tilknytning til gjenstanden for tilsynet eller undersøkelsen kan være relevante for å bevise 

innsidehandel eller markedsmanipulasjon i strid med denne forordning. Tilgangen til opplysninger om telefon- og 

datatrafikk som oppbevares av en teleoperatør, omfatter ikke tilgang til innholdet i telefonsamtaler.  
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66)  Selv om denne forordning angir det minimum av myndighet som vedkommende myndigheter bør ha, skal denne 

myndigheten utøves innenfor et helhetlig system av nasjonal rett som garanterer respekten for grunnleggende 

rettigheter, herunder retten til personvern. For utøvelsen av slik myndighet, som kan innebære et alvorlig inngrep i retten 

til respekt for privatliv og familieliv, hjem og kommunikasjon, bør medlemsstatene innføre hensiktsmessig og effektive 

beskyttelsestiltak mot alle former for misbruk ved utøvelsen av myndighet, herunder, om nødvendig, krav om å innhente 

forhåndstillatelse fra den berørte medlemsstatens rettsmyndigheter. Medlemsstatene bør gi vedkommende myndigheter 

mulighet til å utøve slik inngripende myndighet i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig undersøkelse av 

alvorlige saker der det ikke finnes andre tilsvarende metoder for effektivt å oppnå det samme resultatet. 

67)  Ettersom markedsmisbruk kan finne sted på tvers av landegrenser og markeder bør vedkommende myndigheter, med 

mindre det foreligger ekstraordinære omstendigheter, være forpliktet til å samarbeide og utveksle opplysninger med 

andre vedkommende myndigheter og reguleringsmyndigheter og med ESMA, særlig i forbindelse med undersøkelser. 

Dersom en vedkommende myndighet er overbevist om at det pågår eller har pågått markedsmisbruk i en annen 

medlemsstat, eller at markedsmisbruk påvirker finansielle instrumenter som handles i en annen medlemsstat, bør den 

underrette vedkommende myndighet og ESMA om dette. I tilfeller av markedsmisbruk med virkninger over 

landegrensene bør ESMA kunne samordne undersøkelsen dersom en av de berørte vedkommende myndighetene 

anmoder om det. 

68)  Det er nødvendig at vedkommende myndigheter har nødvendige verktøy til å føre et effektivt tilsyn med ordrebøkene på 

tvers av markeder. I henhold til direktiv 2014/65/EU kan vedkommende myndigheter anmode om og motta 

opplysninger fra andre vedkommende myndigheter vedrørende ordreboken for å bidra til tilsyn med og avdekking av 

markedsmanipulasjon over landegrensene. 

69)  For å sikre utveksling av opplysninger og samarbeid med myndigheter i tredjestater med sikte på effektiv håndheving av 

denne forordning bør vedkommende myndigheter inngå samarbeidsavtaler med tilsvarende myndigheter i tredjestater. 

All overføring av personopplysninger som finner sted på grunnlag av disse avtalene, bør være i samsvar med direktiv 

95/46/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(1). 

70)  Forsvarlige rammebestemmelser for tilsyn og god forretningsskikk i finanssektoren bør bygge på solide tilsyns-, 

undersøkelses- og sanksjonsordninger. Derfor bør tilsynsmyndighetene gis tilstrekkelig myndighet til å handle og bør 

kunne forholde seg til likeverdige, sterke og avskrekkende sanksjonsordninger mot alle former for finansielle 

misligheter, og sanksjonene bør håndheves effektivt. De Larosière-gruppen anså det imidlertid slik at ingen av disse 

elementene for øyeblikket er på plass. Kommisjonsmeldingen av 8. desember 2010 med tittelen «Reinforcing 

sanctioning regimes in the financial services sector» inneholder en gjennomgåelse av eksisterende myndighet til å ilegge 

sanksjoner og den praktiske anvendelsen av denne med det formål å øke tilnærmingen mellom sanksjoner på en rekke 

tilsynsområder. 

71)  Derfor bør en rekke administrative sanksjoner og andre administrative tiltak fastsettes for å sikre en felles tilnærming i 

medlemsstatene, og for å øke den avskrekkende virkningen. Vedkommende myndighet bør ha mulighet til å nedlegge 

forbud mot å utøve ledelsesfunksjoner i verdipapirforetak. Ved fastsettelse av sanksjoner bør det, der det er 

hensiktsmessig, tas hensyn til faktorer som tilbakebetaling av enhver identifisert finansiell fordel, overtredelsens grovhet 

og varighet, enhver skjerpende eller formildende omstendighet, behovet for at overtredelsesgebyrer skal ha en 

avskrekkende virkning, og, der det er hensiktsmessig, en rabatt for samarbeid med vedkommende myndighet. Den 

faktiske størrelsen på overtredelsesgebyrer som ilegges i et bestemt tilfelle, kan nå det maksimumsbeløpet som er 

fastsatt i denne forordning, eller det høyere maksimumsbeløpet som er fastsatt i nasjonal rett for svært alvorlige 

overtredelser, mens betydelig lavere overtredelsesgebyrer enn maksimumsbeløpet kan ilegges for mindre overtredelser 

eller ved forlik. Denne forordning begrenser ikke medlemsstatenes mulighet til å fastsette strengere administrative 

sanksjoner eller andre administrative tiltak. 

72)  Selv om det ikke er noe som hindrer medlemsstatene i å fastsette regler både om administrative sanksjoner og 

strafferettslige sanksjoner for de samme overtredelsene, bør de ikke være forpliktet til å fastsette regler om administrative 

sanksjoner for overtredelser av denne forordning som per 3. juli 2016 allerede er omfattet av nasjonal strafferett. 

Medlemsstatene er, i samsvar med nasjonal rett, ikke forpliktet til å ilegge både administrative og strafferettslige sanksjoner 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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for samme overtredelse, men de kan gjøre det dersom det er tillatt i henhold til nasjonal rett. Opprettholdelse av 

strafferettslige sanksjoner i stedet for administrative sanksjoner ved overtredelser av denne forordning eller direktiv 

2014/57/EU bør imidlertid ikke begrense eller på annen måte påvirke vedkommende myndigheters adgang til å samarbeide 

med og rettidig få tilgang til og utveksle opplysninger med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater i forbindelse 

med anvendelsen av denne forordning, herunder etter at disse overtredelsene er brakt inn for vedkommende 

rettsmyndigheter for straffeforfølgning. 

73)  For å sikre at vedtak som treffes av vedkommende myndigheter, har avskrekkende virkning på offentligheten, bør de 

normalt offentliggjøres. Offentliggjøring av vedtak er også et viktig verktøy for vedkommende myndigheter til å informere 

markedsdeltakere om hvilken atferd som anses å utgjøre en overtredelse av denne forordning, og for å fremme god atferd 

blant markedsdeltakerne. Dersom en slik offentliggjøring påfører de berørte personene uforholdsmessig stor skade eller 

utsetter finansmarkedenes stabilitet eller en pågående undersøkelse for fare, bør vedkommende myndighet offentliggjøre de 

administrative sanksjonene og andre administrative tiltak anonymt på en måte som er i samsvar med nasjonal rett, eller 

utsette offentliggjøringen. Vedkommende myndigheter bør ha mulighet til ikke å offentliggjøre sanksjoner og andre 

administrative tiltak dersom en anonym eller utsatt offentliggjøring anses å være utilstrekkelig til å sikre at 

finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare. Vedkommende myndigheter bør heller ikke være forpliktet til å offentliggjøre 

tiltak som anses for å være av mindre betydning, dersom offentliggjøringen ikke ville stå i forhold til formålet. 

74)  Varslere kan gjøre vedkommende myndigheter oppmerksom på nye opplysninger som kan være til nytte i arbeidet med 

å avdekke og ilegge sanksjoner for innsidehandel og markedsmanipulasjon. Frykt for gjengjeldelse eller mangel på 

insentiver kan imidlertid hindre varsling. Melding om overtredelser av denne forordning er nødvendig for å sikre at 

vedkommende myndigheter kan avdekke og ilegge sanksjoner for markedsmisbruk. Tiltak for varsling er nødvendige 

for å fremme avdekking av markedsmisbruk og sikre vern av varslerens og den anklagede personens rettigheter. Denne 

forordning bør derfor sikre at det finnes egnede ordninger som gir varslere mulighet til å varsle vedkommende 

myndigheter om mulige overtredelser av denne forordning, og beskytter dem mot gjengjeldelse. Medlemsstatene bør 

kunne fastsette økonomiske insentiver for personer som tilbyr relevante opplysninger om potensielle overtredelser av 

denne forordning. Varslere bør imidlertid ha rett til slike økonomiske insentiver bare dersom de gir nye opplysninger 

som de ikke allerede er rettslig forpliktet til å gi melding om, og der disse opplysningene fører til en sanksjon for 

overtredelse av denne forordning. Medlemsstatene bør også påse at de varslingsordningene de gjennomfører, omfatter 

ordninger som gir en anklaget person forsvarlig vern, særlig med hensyn til retten til vern av dennes personopplysninger 

og rutiner som sikrer den anklagedes rett til forsvar og til å bli hørt før det gjøres et vedtak, samt retten til effektiv 

klageadgang for en domstol i forbindelse med et vedtak som gjelder vedkommende. 

75)  Ettersom medlemsstatene har vedtatt lovgivning om gjennomføring av direktiv 2003/6/EF, og ettersom de delegerte 

rettsaktene og tekniske regulerings- og gjennomføringsstandardene fastsatt i denne forordning bør vedtas før den 

rammen som innføres, kan anvendes i praksis, er det nødvendig å utsette anvendelsen av de materielle bestemmelsene i 

denne forordning i en tilstrekkelig lang periode. 

76)  For å sikre en smidig overgang til anvendelsen av denne forordning kan markedspraksis som eksisterte før denne 

forordning trådte i kraft, og som var akseptert av vedkommende myndigheter i samsvar med kommisjonsdirektiv 

2004/72/EF(1) ved anvendelse av artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2003/6/EF, fortsatt få anvendelse, forutsatt at de 

meldes til ESMA innen en fastsatt frist, inntil vedkommende myndighet har truffet en beslutning om å videreføre disse 

praksisene i samsvar med denne forordning. 

77)  Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten»). Denne forordning bør derfor tolkes og anvendes i 

samsvar med disse rettighetene og prinsippene. Når denne forordning viser til bestemmelsene om pressefrihet og 

ytringsfrihet i andre medier og de reglene eller normene som gjelder for journalistyrket, bør det særlig tas hensyn til 

disse frihetene slik de er garantert i Unionen og i medlemsstatene og stadfestet ved artikkel 11 i pakten og andre 

relevante bestemmelser.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2004/72/EF av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til 

gjeldende markedspraksis, definisjonen av innsideinformasjon i forbindelse med råvarederivater, utarbeiding av lister over personer som 

har tilgang til innsideinformasjon, melding av transaksjoner foretatt av personer med overordnet ansvar samt melding av mistenkelige 

transaksjoner (EUT L 162 av 30.4.2004, s. 70). 
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78)  For å øke gjennomsiktigheten og bedre informere om hvordan sanksjonssystemet fungerer, bør vedkommende myndigheter 

årlig oversende anonymiserte og aggregerte data til ESMA. Opplysningene bør omfatte antall undersøkelser som er 

iverksatt, som pågår og som er avsluttet i løpet av den aktuelle perioden. 

79)  Direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 regulerer behandlingen av personopplysninger som utføres av ESMA 

innenfor rammen av denne forordning og under tilsyn av medlemsstatenes vedkommende myndigheter, særlig de 

uavhengige offentlige myndighetene utpekt av medlemsstatene. Enhver utveksling eller overføring av opplysninger 

mellom vedkommende myndigheter bør skje i samsvar med reglene for overføring av personopplysninger som fastsatt i 

direktiv 95/46/EF. Enhver utveksling eller overføring av opplysninger som foretas av ESMA, bør skje i samsvar med 

reglene for overføring av personopplysninger som fastsatt i forordning (EF) nr. 45/2001. 

80)  Denne forordning samt delegerte rettsakter, gjennomføringsrettsakter, tekniske regulerings- og gjennomførings-

standarder og retningslinjer som vedtas i samsvar med den, påvirker ikke anvendelsen av Unionens konkurranseregler. 

81)  For å presisere kravene fastsatt i denne forordning bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

TEUV delegeres til Kommisjonen når det gjelder unntaket fra denne forordnings virkeområde for visse offentlige 

organer og sentralbanker i tredjestater og for visse utpekte offentlige organer i tredjestater som har en avtale som knytter 

dem til Unionen i henhold til artikkel 25 i direktiv 2003/87/EF; indikatorene for manipulerende atferd oppført i vedlegg 

I til denne forordning; tersklene for anvendelse av informasjonsplikten overfor deltakere på utslippskvotemarkedet; 

under hvilke omstendigheter handel i en lukket periode er tillatt; og hvilke typer transaksjoner utført av personer med 

ledelsesansvar eller deres nærstående personer som vil utløse meldingsplikt. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til 

rett tid og på en egnet måte. 

82)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning med hensyn til rutiner for melding av 

overtredelser av forordningen bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette rutiner, herunder regler for 

oppfølging av meldinger og tiltak for vern av personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale, og tiltak for vern av 

personopplysninger. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 182/2011(1). 

83)  Tekniske standarder for finansielle tjenester bør sikre ensartede vilkår i hele Unionen på områder som omfattes av denne 

forordning. ESMA er et organ med høyt spesialisert sakkunnskap, og det vil derfor være effektivt og hensiktsmessig å gi 

ESMA i oppgave å utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder og tekniske gjennomføringsstandarder som ikke 

innebærer politiske valg, med sikte på framlegging for Kommisjonen. 

84)  Gjennom delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV og i samsvar med artikkel 10–14 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2) bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder utarbeidet av ESMA for å presisere innholdet i meldingene som skal sendes inn av operatører av 

regulerte markeder, MHF-er og OHF-er når det gjelder finansielle instrumenter som er opptatt til handel eller handles, 

eller som er søkt opptatt til handel på deres handelsplass; metodene og vilkårene for ESMAs utarbeiding, offentliggjø-

ring og vedlikehold av listene over disse instrumentene; vilkårene som tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak 

må oppfylle, herunder vilkårene for handel, tids- og volumbegrensninger, opplysnings- og rapporteringsplikter og 

kursvilkår for stabilisering; når det gjelder rutiner, ordninger og systemer for handelsplassene som tar sikte på å 

forebygge og avdekke markedsmisbruk, og systemer og maler som skal brukes for å avdekke og rapportere mistenkelige 

ordrer og transaksjoner; hensiktsmessige ordninger, rutiner og dokumentasjonskrav i forbindelse med 

markedssonderinger samt når det gjelder tekniske vilkår for visse kategorier av personer med hensyn til objektiv 

presentasjon av informasjon som anbefaler en investeringsstrategi, og for offentliggjøring av særlige interesser eller 

interessekonflikter. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, 

herunder på ekspertnivå.  

  

(1) 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). 

(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). 
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85)  Kommisjonen bør også ha myndighet til å vedta tekniske gjennomføringsstandarder ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV og i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010. ESMA bør 

gis i oppgave å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder som skal framlegges for Kommisjonen, når det 

gjelder offentliggjøring av innsideinformasjon, formater for innsidelister og formater og rutiner for vedkommende 

myndigheters samarbeid og utveksling av opplysninger med hverandre og med ESMA. 

86)  Ettersom målet for denne forordning, som er å forhindre markedsmisbruk i form av innsidehandel, ulovlig spredning av 

innsideinformasjon og markedsmanipulasjon, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

omfanget og virkningene bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

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

artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

87)  Ettersom bestemmelsene i direktiv 2003/6/EF ikke lenger er relevante eller tilstrekkelige, bør nevnte direktiv oppheves 

med virkning fra 3. juli 2016. Kravene og forbudene i denne forordning er nært knyttet til kravene og forbudene i 

direktiv 2014/65/EF og bør derfor tre i kraft på samme dato som nevnte direktiv. 

88)  For å sikre korrekt anvendelse av denne forordning er det nødvendig at medlemsstatene treffer alle nødvendige tiltak for 

å sikre at deres nasjonale rett senest 3. juli 2016 er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning med hensyn til 

vedkommende myndigheter og deres myndighet, administrative sanksjoner og andre administrative tiltak, melding om 

overtredelser og offentliggjøring av vedtak. 

89)  EUs datatilsyn avga en uttalelse 10. februar 2012(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes et felles regelverk om innsidehandel, ulovlig spredning av innsideinformasjon og 

markedsmanipulasjon (markedsmisbruk) samt tiltak for å forhindre markedsmisbruk for å sikre integritet i finansmarkedene i 

Unionen og styrke vernet av investorene og deres tillit til markedene. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på 

a)  finansielle instrumenter som er opptatt til handel på et regulert marked, eller som er søkt opptatt til handel på et regulert 

marked,  

  

(1) EUT C 177 av 20.6.2012, s. 1. 
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b)  finansielle instrumenter som handles på en MHF, som er opptatt til handel på en MHF, eller som er søkt opptatt til handel 

på en MHF, 

c)  finansielle instrumenter som handles på en OHF, 

d)  finansielle instrumenter som ikke omfattes av bokstav a), b) eller c), hvis kurs eller verdi avhenger av eller har innvirkning 

på kursen på eller verdien av et finansielt instrument nevnt i disse bokstavene, herunder, men ikke begrenset til 

kredittapsbytteavtaler (CDS-er) og differansekontrakter (CFD-er). 

Denne forordning får også anvendelse på atferd og transaksjoner, herunder bud, i forbindelse med auksjonering på en 

auksjonsplattform som er godkjent som et regulert marked for utslippskvoter, og andre auksjonsprodukter som er basert på 

utslippskvoter, herunder auksjonsproduktene som ikke er finansielle instrumenter i henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010. 

Uten at det påvirker eventuelle særlige bestemmelser om bud som innlegges ved en auksjon, skal ethvert krav og forbud i denne 

forordning som gjelder for handelsordrer, få anvendelse på slike bud. 

2.  Artikkel 12 og 15 får også anvendelse på 

a)  spotkontrakter på varer, som ikke er energiprodukter i engrosmarkedet, der transaksjonen, ordren eller atferden har, er egnet 

til å ha eller er ment å ha innvirkning på kursen eller verdien av et finansielt instrument som nevnt i nr. 1, 

b)  typer av finansielle instrumenter, herunder derivatkontrakter eller derivater for overføring av kredittrisiko, der 

transaksjonen, ordren, budet eller atferden har eller er egnet til å ha innvirkning på kursen eller verdien av en spotkontrakt 

på varer der kursen eller verdien avhenger av kursen eller verdien av de finansielle instrumentene, og 

c)  atferd i tilknytning til referanseverdier. 

3.  Denne forordning får anvendelse på enhver transaksjon, ordre eller atferd i tilknytning til ethvert finansielt instrument som 

nevnt i nr. 1 og 2, uavhengig av om transaksjonen, ordren eller atferden finner sted på en handelsplass eller ikke. 

4.  Forbudene og kravene i denne forordning får anvendelse på handlinger og unnlatelser, i Unionen og i tredjestater, i 

tilknytning til instrumentene nevnt i nr. 1 og 2. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med 

1) «finansielt instrument» et finansielt instrument som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15 i direktiv 2014/65/EU, 

2) «verdipapirforetak» et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i direktiv 2014/65/EU, 

3) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

nr. 575/2013(1), 

4) «finansinstitusjon» en finansinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 26 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

5) «markedsoperatør» en markedsoperatør som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 18 i direktiv 2014/65/EU, 

6) «regulert marked» et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i direktiv 2014/65/EU,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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7) «multilateral handelsfasilitet» eller «MHF» en multilateral handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22 i 

direktiv 2014/65/EU, 

8) «organisert handelsfasilitet» eller «OHF» en organisert handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 23 i direktiv 

2014/65/EU, 

9) «akseptert markedspraksis» en bestemt markedspraksis som er akseptert av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 13, 

10) «handelsplass» en handelsplass som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 24 i direktiv 2014/65/EU, 

11) «vekstmarked for SMB-er» et vekstmarked for SMB-er som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 12 i direktiv 2014/65/EU, 

12) «vedkommende myndighet» en myndighet som er utpekt i samsvar med artikkel 22, med mindre annet er angitt i denne 

forordning, 

13) «person» enhver fysisk eller juridisk person, 

14) «vare» en vare som definert i artikkel 2 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006(1), 

15) «spotkontrakt på varer» en avtale om levering av en vare som handles på et spotmarked, og som leveres umiddelbart når 

transaksjonen gjøres opp, og en avtale om levering av en vare som ikke er et finansielt instrument, herunder en 

forwardkontrakt som gjøres opp fysisk, 

16) «spotmarked» et varemarked der varene selges kontant og leveres umiddelbart når transaksjonen gjøres opp, og andre 

ikke-finansielle markeder, for eksempel forwardmarkeder for varer, 

17) «tilbakekjøpsprogram» handel med egne aksjer i samsvar med artikkel 21–27 i europaparlaments- og råds-

direktiv 2012/30/EU(2), 

18) «algoritmehandel» algoritmehandel som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 39 i direktiv 2014/65/EU, 

19) «utslippskvote» en utslippskvote som beskrevet i avsnitt C nr. 11 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU, 

20) «deltaker på utslippskvotemarkedet» enhver person som inngår transaksjoner, herunder plassering av handelsordrer, med 

utslippskvoter, auksjonsprodukter basert på utslippskvoter eller derivater på slike, og som ikke omfattes av et unntak i 

henhold til artikkel 17 nr. 2 annet ledd, 

21) «utsteder» en juridisk person underlagt privat eller offentlig rett som utsteder eller planlegger å utstede finansielle 

instrumenter, der utstederen, når det gjelder depotbevis som representerer finansielle instrumenter, er den som har utstedt 

det finansielle instrumentet som depotbeviset representerer, 

22) «energiprodukt i engrosmarkedet» energiprodukt i engrosmarkedet som definert i artikkel 2 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 1227/2011,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med 

hensyn til dokumentasjonsplikt for verdipapirforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til 

notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av 2.9.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. oktober 2012 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av 

selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for å verne selskapsdeltakeres og 

tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre 

slike garantier likeverdige (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74). 
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23) «nasjonal reguleringsmyndighet» en nasjonal reguleringsmyndighet som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EU) 

nr. 1227/2011, 

24) «varederivater» varederivater som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 30 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 600/2014(1), 

25) «person med ledelsesansvar» en person hos en utsteder, en deltaker på utslippskvotemarkedet eller et annet foretak som 

nevnt i artikkel 19 nr. 10, som er 

a)  medlem av foretakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, eller 

b)  en ledende medarbeider som ikke er medlem av organene nevnt i bokstav a), som har jevnlig tilgang til innside-

informasjon som direkte eller indirekte vedrører dette foretaket, og som har fullmakt til å treffe beslutninger på 

ledelsesnivå som påvirker foretakets framtidige utvikling og forretningsstrategi, 

26) «nærstående person» 

a)  en ektefelle eller en person som i henhold til nasjonal rett anses som likestilt med ektefelle, 

b)  et barn som forsørges, i henhold til nasjonal rett, 

c)  en slektning som har delt samme husholdning i minst ett år på transaksjonsdatoen, eller 

d)  en juridisk person, en stiftelse eller et partnerskap der ledelsesansvaret utøves av en person med ledelsesansvar eller 

en person nevnt i bokstav a), b) eller c), eller som direkte eller indirekte kontrolleres av en slik person, eller som er 

opprettet til fordel for en slik person, eller som har økonomiske interesser som i det vesentlige sammenfaller med en 

slik persons interesser, 

27) «opplysninger om datatrafikk» trafikkdata som definert i artikkel 2 annet ledd bokstav b) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/58/EF(2), 

28) «person som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner» en person som på forretnings-

messig grunnlag mottar og formidler ordrer eller gjennomfører transaksjoner med finansielle instrumenter, 

29) «referanseverdi» en rente, en indeks eller et tall som gjøres tilgjengelig for offentligheten eller offentliggjøres, og som 

periodisk eller regelmessig beregnes ved anvendelse av en formel, eller som baseres på verdien av en eller flere 

underliggende eiendeler eller priser, herunder estimerte priser, faktiske eller estimerte rentesatser eller andre verdier eller 

undersøkelser, og som ligger til grunn for fastsettelsen av beløpet som skal betales for et finansielt instrument, eller for 

verdien av et finansielt instrument, 

30) «prisstiller» en prisstiller som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 7 i direktiv 2014/65/EU, 

31) «posisjonsbygging» erverv av verdipapirer i et selskap som ikke utløser en rettslig forpliktelse til å kunngjøre et 

overtakelsestilbud på selskapet, 

32) «markedsdeltaker som formidler informasjon» en person som tilhører en av kategoriene i bokstav a)–d) i artikkel 11 nr. 1 

eller 2, og som legger fram opplysninger i forbindelse med en markedssondering,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 
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33) «høyfrekvent handel» høyfrekvent algoritmehandel som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i direktiv 2014/65/EU, 

34) «informasjon med anbefaling eller forslag til en investeringsstrategi» informasjon som er 

i)  utarbeidet av en uavhengig analytiker, et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller en annen person som har som 

hovedvirksomhet å utarbeide investeringsanbefalinger, eller en fysisk person som arbeider for deres regning i 

henhold til en arbeidsavtale eller annet, og som direkte eller indirekte framsetter et bestemt investeringsforslag som 

gjelder et finansielt instrument eller en utsteder, eller 

ii)  utarbeidet av andre personer enn personer nevnt i punkt i), og som direkte foreslår en bestemt investeringsbeslutning 

som gjelder et finansielt instrument, 

35) «investeringsanbefalinger» informasjon med anbefaling eller forslag til en investeringsstrategi som eksplisitt eller implisitt 

gjelder et eller flere finansielle instrumenter eller utstedere, herunder enhver uttalelse om slike instrumenters nåværende 

eller framtidige verdi eller kurs, ment for distribusjonskanaler eller offentligheten. 

2.  I artikkel 5 menes med 

a)  «verdipapirer» 

i)  aksjer og andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer, 

ii)  obligasjoner og andre former for gjeldsinstrumenter, eller 

iii)  gjeldsinstrumenter som kan konverteres eller byttes inn i aksjer eller andre verdipapirer som kan likestilles med aksjer, 

b)  «relaterte instrumenter» følgende finansielle instrumenter, herunder instrumenter som ikke er opptatt til handel eller 

handles på en handelsplass, eller som ikke er søkt opptatt til handel på en handelsplass: 

i)  kontrakter om eller rettigheter til å tegne, erverve eller avhende verdipapirer, 

ii)  finansielle derivater med verdipapirer som underliggende, 

iii)  når verdipapirene er konvertible eller ombyttelige gjeldsinstrumenter, verdipapirer som slike konvertible eller 

ombyttelige gjeldsinstrumenter kan konverteres til eller byttes med, 

iv)  instrumenter som er utstedt eller garantert av utstederen av eller garantisten for verdipapirene, og hvis markedspris vil 

kunne ha betydelig innflytelse på kursen for verdipapirene, eller omvendt, 

v)  når verdipapirene er verdipapirer som kan likestilles med aksjer, aksjer som representeres av disse verdipapirene og 

alle andre verdipapirer som kan likestilles med disse aksjene, 

c)  «betydelig spredning» et førstegangstilbud eller etterfølgende tilbud av verdipapirer som skiller seg fra vanlig handel både 

med hensyn til verdien av verdipapirene som tilbys, og salgsmetodene som anvendes, 

d)  «stabilisering» et kjøp av eller tilbud om å kjøpe verdipapirer, eller en transaksjon med relaterte instrumenter som kan 

likestilles med verdipapirer, som utføres i en på forhånd fastsatt tidsperiode av en kredittinstitusjon eller et 

verdipapirforetak i forbindelse med en betydelig spredning av slike verdipapirer, utelukkende for å støtte markedskursen for 

verdipapirene på grunn av et salgspress i disse verdipapirene.  
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Artikkel 4 

Meldinger og liste over finansielle instrumenter 

1.  Markedsoperatører av regulerte markeder samt verdipapirforetak og markedsoperatører som driver en MHF eller en OHF, 

skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet for handelsplassen om ethvert finansielt instrument som er søkt opptatt 

til handel på deres handelsplass, som er opptatt til handel, eller som handles for første gang. 

De skal også underrette vedkommende myndighet for handelsplassen når et finansielt instrument ikke lenger handles eller 

opptas til handel, med mindre datoen da det finansielle instrumentet ikke lenger blir handlet eller opptatt til handel, er kjent og 

var angitt i meldingen gitt i samsvar med første ledd. 

Meldinger som nevnt i dette nummer skal, dersom det er hensiktsmessig, inneholde navn og identifikasjon på de berørte 

finansielle instrumentene samt dato og klokkeslett for søknaden om opptak til handel, for opptaket til handel og for første 

handel. 

Markedsoperatører og verdipapirforetak skal også sende vedkommende myndighet for handelsplassen opplysningene angitt i 

tredje ledd med hensyn til finansielle instrumenter som var gjenstand for en søknad om opptak til handel eller som ble opptatt 

til handel før 2. juli 2014, og som fortsatt opptas til handel eller handles på nevnte dato. 

2.  Vedkommende myndigheter for handelsplassen skal umiddelbart sende meldinger de mottar i henhold til nr. 1, til ESMA. 

ESMA skal umiddelbart etter mottak offentliggjøre disse meldingene på sitt nettsted i form av en liste. ESMA skal ajourføre 

listen umiddelbart etter mottak av en melding fra en vedkommende myndighet for handelsplassen. Listen medfører ingen 

begrensning av denne forordnings virkeområde. 

3.  Listen skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Navn og identifikasjon på finansielle instrumenter som er gjenstand for en søknad om opptak til handel, er opptatt til handel 

eller handles for første gang på regulerte markeder, MHF-er og OHF-er. 

b)  Datoer og klokkeslett for søknadene om opptak til handel, for opptaket til handel, eller for første handel. 

c)  Nærmere opplysninger om handelsplassene der de finansielle instrumentene er gjenstand for en søknad om opptak til 

handel, er opptatt til handel eller handles for første gang. 

d)  Dato og klokkeslett for når de finansielle instrumentene ikke lenger handles eller opptas til handel. 

4.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

fastsette 

a)  innholdet i meldingene nevnt i nr. 1, og 

b)  metodene og vilkårene for utarbeiding, offentliggjøring og vedlikehold av listen nevnt i nr. 3. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med  

artikkel 10–14 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbe-

slutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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5.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette tidspunkt, format og mal for innsending av meldingene i henhold til nr. 1 og 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 5 

Unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering 

1.  Forbudene i artikkel 14 og 15 i denne forordning får ikke anvendelse på handel med egne aksjer i tilbakekjøpsprogrammer 

dersom 

a)  alle detaljene om programmet er offentliggjort før handelen starter, 

b)  handlene innrapporteres som del av tilbakekjøpsprogrammet til vedkommende myndighet for handelsplassen i samsvar 

med nr. 3 og deretter offentliggjøres, 

c)  hensiktsmessige grenser med hensyn til kurs og volum overholdes, og 

d)  handelen er gjennomført i samsvar med formålene nevnt i nr. 2 og vilkårene fastsatt i denne artikkel og i de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i nr. 6. 

2.  For å omfattes av unntaket fastsatt i nr. 1, skal tilbakekjøpsprogrammet ha som eneste formål: 

a)  å redusere en utsteders kapital, 

b)  å oppfylle forpliktelser oppstått som følge av finansielle gjeldsinstrumenter som kan konverteres til egenkapital-

instrumenter, eller 

c)  å oppfylle forpliktelser oppstått som følge av aksjeopsjonsprogrammer eller andre former for tildeling av aksjer til ansatte 

eller medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer hos utsteder eller et nærstående foretak. 

3.  For å omfattes av unntaket fastsatt i nr. 1 skal utsteder innrapportere til vedkommende myndighet for handelsplassen der 

aksjene er opptatt til handel eller handles, hver transaksjon knyttet til tilbakekjøpsprogrammet, herunder opplysningene angitt i 

artikkel 25 nr. 1 og 2 og artikkel 26 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

4.  Forbudene i artikkel 14 og 15 i denne forordning får ikke anvendelse på handel med verdipapirer eller relaterte 

instrumenter for stabilisering av verdipapirer dersom 

a)  stabiliseringen utføres i en begrenset tidsperiode, 

b)  relevante opplysninger om stabiliseringen offentliggjøres og meldes til vedkommende myndighet for handelsplassen i 

samsvar med nr. 5, 

c)  hensiktsmessige grenser med hensyn til kurs overholdes, og 

d)  handelen oppfyller vilkårene for stabilisering fastsatt i de tekniske reguleringsstandardene nevnt i nr. 6.  
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5.  Uten at det påvirker artikkel 23 nr. 1, skal opplysningene om alle stabiliseringstransaksjoner meldes av utstedere, tilbydere 

eller foretak som gjennomfører stabiliseringen, uansett om de handler på vegne av de førstnevnte eller ikke, til vedkommende 

myndighet for handelsplassen, senest ved avslutningen av den sjuende handelsdagen etter at transaksjonene ble utført. 

6.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

angi hvilke vilkår tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak nevnt i nr. 1 og 4 må oppfylle, herunder vilkårene for handel, 

tids- og volumbegrensninger, opplysnings- og rapporteringsplikter og kursvilkår. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med  

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 6 

Unntak for virksomhet knyttet til pengepolitikk, forvaltning av offentlig gjeld og klimapolitikk 

1.  Denne forordning får ikke anvendelse på transaksjoner, ordrer eller atferd som for penge- eller valutakurspolitiske formål 

eller innenfor rammen av forvaltningen av offentlig gjeld utføres av 

a)  en medlemsstat, 

b)  medlemmer av ESSB, 

c)  et departement, offentlig organ eller spesialforetak (SPV) i en eller flere medlemsstater, eller av en person som opptrer på 

deres vegne, 

d)  dersom medlemsstaten er en forbundsstat, en av de statene som utgjør forbundsstaten. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på transaksjoner, ordrer eller atferd som utføres av Kommisjonen eller et annet 

offisielt utpekt organ, eller av en person som handler på deres vegne, innenfor rammen av forvaltning av offentlig gjeld. 

Denne forordning får ikke anvendelse på slike transaksjoner, ordrer eller atferd som utføres av 

a)  Unionen, 

b)  et spesialforetak (SPV) i en eller flere medlemsstater, 

c)  Den europeiske investeringsbank, 

d)  Det europeiske finansielle stabiliseringsfond, 

e)  Den europeiske stabiliseringsordning, 

f)  en internasjonal finansinstitusjon opprettet av to eller flere medlemsstater som har som formål å tilføre kapital og yte 

finansiell bistand til de av dens medlemmer som er rammet eller truet av alvorlige finansieringsproblemer. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på virksomheten til en medlemsstat, Kommisjonen eller et annet offisielt utpekt 

organ, eller til en person som handler på deres vegne, som gjelder utslippskvoter, og som iverksettes innenfor rammen av 

Unionens klimapolitikk i samsvar med direktiv 2003/87/EF.  
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4.  Denne forordning får ikke anvendelse på virksomheten til en medlemsstat, Kommisjonen eller et annet offisielt utpekt 

organ, eller til en person som handler på deres vegne, som iverksettes innenfor rammen av Unionens felles landbrukspolitikk 

eller Unionens felles fiskeripolitikk, i samsvar med rettsakter vedtatt eller internasjonale avtaler inngått i henhold til TEUV. 

5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 35 for å utvide unntaket nevnt i  

nr. 1 til visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater. 

For dette formål skal Kommisjonen innen 3. januar 2016 utarbeide og framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport der 

det vurderes hvordan offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, og sentralbanker i 

tredjestater, behandles internasjonalt. 

Rapporten skal inneholde en sammenlignende analyse av hvordan disse organene og sentralbankene behandles innenfor 

tredjestatenes rettslige rammer, og de risikostyringsstandardene som får anvendelse på transaksjoner som disse organene og 

sentralbankene utfører i disse jurisdiksjonene. Dersom rapporten konkluderer, særlig med hensyn til den sammenlignende 

analysen, med at det er nødvendig å gjøre unntak for disse sentralbankene i tredjestater slik at deres pengepolitiske forpliktelser 

ikke omfattes av forpliktelsene og forbudene i denne forordning, skal Kommisjonen utvide unntaket nevnt i nr. 1 også til 

sentralbankene i disse tredjestatene. 

6.  Kommisjonen skal også gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 35 for å utvide unntaket 

fastsatt i nr. 3 til visse utpekte offentlige organer i tredjestater som har inngått en avtale med Unionen i henhold til artikkel 25 i 

direktiv 2003/87/EF. 

7.  Denne artikkel får ikke anvendelse på personer som i henhold til en arbeidsavtale eller på annen måte arbeider for 

enhetene nevnt i denne artikkel, når disse personene direkte eller indirekte utfører transaksjoner eller ordrer eller utviser atferd 

for egen regning. 

KAPITTEL 2 

INNSIDEINFORMASJON, INNSIDEHANDEL, ULOVLIG SPREDNING AV INNSIDEINFORMASJON OG 

MARKEDSMANIPULASJON 

Artikkel 7 

Innsideinformasjon 

1.  Ved anvendelsen av denne forordning menes med innsideinformasjon følgende typer opplysninger: 

a)  Presise opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører en eller flere utstedere eller ett 

eller flere finansielle instrumenter, og som er egnet til å påvirke kursen på disse finansielle instrumentene eller kursen på 

tilknyttede finansielle derivater merkbart dersom de blir offentliggjort. 

b)  Når det gjelder varederivater, presise opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører ett eller 

flere slike derivater, eller som direkte vedrører den tilknyttede spotkontrakten på varer, og som dersom de blir offentliggjort, er 

egnet til å påvirke kursen på slike derivater eller tilknyttede spotkontrakter på varer merkbart, og der dette er opplysninger som 

det er rimelig å forvente vil bli offentliggjort eller skal offentliggjøres i samsvar med rettslige bestemmelser på unionsplan eller 

nasjonalt plan, markedsregler, kontrakt, praksis eller sedvane på relevante varederivatmarkeder eller spotmarkeder. 

c)  Når det gjelder utslippskvoter eller auksjonsprodukter basert på utslippskvoter, presise opplysninger som ikke er blitt 

offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører ett eller flere slike instrumenter, og som er egnet til å påvirke kursen på 

disse instrumentene eller kursen på tilknyttede finansielle derivater merkbart dersom de blir offentliggjort.  
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d)  Når det gjelder personer som har til oppgave å utføre ordrer i finansielle instrumenter, skal med innsideinformasjon også 

menes presise opplysninger som gis av en kunde, og som gjelder kundens ordrer i finansielle instrumenter som ennå ikke er 

utført, som direkte eller indirekte vedrører en eller flere utstedere eller ett eller flere finansielle instrumenter, og som er 

egnet til å påvirke kursen på disse finansielle instrumentene, kursen på tilknyttede spotkontrakter på varer eller kursen på 

tilknyttede finansielle derivater merkbart dersom de blir offentliggjort. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 skal opplysninger anses som presise dersom de indikerer at en eller flere omstendigheter 

foreligger, eller at det er rimelig å forvente at de kan komme til å foreligge, eller en hendelse som har inntruffet, eller som det er 

rimelig å forvente at kan komme til å inntreffe, dersom disse opplysningene er tilstrekkelig spesifikke til at det kan trekkes en 

slutning om den mulige påvirkningen disse omstendighetene eller denne hendelsen kan ha på kursene på de finansielle 

instrumentene eller tilknyttede finansielle derivater, de tilknyttede spotkontraktene på varer eller auksjonsproduktene basert på 

utslippskvoter. Når det gjelder en prosess bestående av flere trinn som har til formål å frambringe eller som resulterer i bestemte 

omstendigheter eller en bestemt hendelse, kan både de framtidige omstendighetene eller den framtidige hendelsen og de 

mellomliggende trinnene i prosessen som er forbundet med å frambringe eller resultere i disse framtidige omstendighetene eller 

denne framtidige hendelsen, anses som presise opplysninger. 

3.  Et mellomliggende trinn i en prosess bestående av flere trinn skal anses som innsideinformasjon dersom det i seg selv 

oppfyller kriteriene for innsideinformasjon som nevnt i denne artikkel. 

4.  Ved anvendelsen av nr. 1 skal opplysninger som, dersom de blir offentliggjort, er egnet til å påvirke kursen på finansielle 

instrumenter, finansielle derivater, tilknyttede spotkontrakter på varer eller auksjonsprodukter basert på utslippskvoter merk-

bart, bety opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sine investe-

ringsbeslutninger. 

Når det gjelder deltakere på utslippskvotemarkedet med samlede utslipp eller en nominell varmeeffekt lik eller lavere enn 

terskelen fastsatt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 annet ledd, skal opplysninger om deres fysiske virksomhet ikke anses å 

påvirke prisen på utslippskvoter, auksjonsprodukter basert på utslippskvoter eller finansielle derivater merkbart. 

5.  ESMA skal utstede retningslinjer for å fastsette en ikke-uttømmende veiledende liste over opplysninger som det er rimelig 

å forvente vil bli offentliggjort, eller som skal offentliggjøres i samsvar med rettslige bestemmelser på unionsplan eller 

nasjonalt plan, markedsregler, kontrakt, praksis eller sedvane på relevante varederivatmarkeder eller spotmarkeder som nevnt i 

nr. 1 bokstav b). ESMA skal ta behørig hensyn til særtrekkene ved disse markedene. 

Artikkel 8 

Innsidehandel 

1.  Ved anvendelsen av denne forordning anses innsidehandel å foreligge når en person besitter innsideinformasjon og 

utnytter denne ved direkte eller indirekte å erverve eller avhende, for egen eller en tredjeparts regning, finansielle instrumenter 

som informasjonen vedrører. Utnyttelse av innsideinformasjon ved å trekke eller endre en ordre som ble plassert før personen 

var i besittelse av innsideinformasjonen om det finansielle instrumentet som ordren vedrører, skal også anses som 

innsidehandel. Når det gjelder auksjoner av utslippskvoter eller andre auksjonsprodukter basert på utslippskvoter som innehas i 

henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010, skal utnyttelse av innsideinformasjon også omfatte en persons innlevering, endring 

eller tilbaketrekking av bud for egen eller en tredjeparts regning. 

2.  Ved anvendelsen av denne forordning foreligger det en anbefaling om innsidehandel eller en tilskyndelse til innsidehandel 

dersom personen som besitter innsideinformasjonen, 

a)  anbefaler, på grunnlag av informasjonen, at en annen person erverver eller avhender finansielle instrumenter som 

informasjonen vedrører, eller tilskynder vedkommende til å foreta et slikt erverv eller en slik avhending, eller 

b)  anbefaler, på grunnlag av informasjonen, at en annen person trekker eller endrer en ordre knyttet til et finansielt instrument 

som informasjonen vedrører, eller tilskynder vedkommende til å foreta slik trekking eller endring.  
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3.  Utnyttelse av anbefalingene eller tilskyndelsene nevnt i nr. 2 anses som innsidehandel i henhold til denne artikkel dersom 

vedkommende som følger anbefalingen eller tilskyndelsen, vet eller burde vite at den er basert på innsideinformasjon. 

4.  Denne artikkel får anvendelse på enhver person som besitter innsideinformasjon som følge av at vedkommende 

a)  er medlem av utstederens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller administrasjons-, ledelses- eller kontroll-

organet for deltakere på utslippskvotemarkedet, 

b)  har en eierandel i utstederens eller deltakeren på utslippskvotemarkedets kapital, 

c)  har tilgang til informasjonen gjennom utøvelse av arbeid, yrke eller forpliktelser, eller 

d)  deltar i kriminell virksomhet. 

Denne artikkel får også anvendelse på enhver person som besitter innsideinformasjon under andre omstendigheter enn dem som 

er nevnt i første ledd, dersom personen vet eller burde vite at dette er innsideinformasjon. 

5.  Dersom personen er en juridisk person, får denne artikkel også anvendelse, i samsvar med nasjonal rett, på fysiske 

personer som deltar i beslutningen om å gjennomføre ervervet, avhendingen, trekkingen eller endringen av en ordre for den 

berørte juridiske personens regning. 

Artikkel 9 

Legitim atferd 

1.  Ved anvendelsen av artikkel 8 og 14 skal ikke det faktum alene at en juridisk person er eller har vært i besittelse av 

innsideinformasjon, anses som at vedkommende har utnyttet denne informasjonen og dermed foretatt innsidehandel på 

grunnlag av et erverv eller en avhending, dersom nevnte juridiske person 

a)  har etablert, gjennomført og opprettholdt tilstrekkelige og effektive interne ordninger og rutiner som effektivt sikrer at 

verken den fysiske personen som har tatt beslutningen på dens vegne om å erverve eller avhende finansielle instrumenter 

som informasjonen vedrører, eller en annen fysisk person som kan ha påvirket beslutningen, var i besittelse av 

innsideinformasjonen, og 

b)  ikke har oppfordret, anbefalt, tilskyndet eller på annen måte påvirket den fysiske personen som på vegne av den juridiske 

personen har ervervet eller avhendet finansielle instrumenter som informasjonen vedrører. 

2.  Ved anvendelsen av artikkel 8 og 14 skal ikke det faktum alene at en person er i besittelse av innsideinformasjon, anses 

som at vedkommende har utnyttet denne informasjonen og dermed foretatt innsidehandel på grunnlag av et erverv eller en 

avhending, dersom nevnte person 

a)  for det finansielle instrumentet denne informasjonen vedrører, er en prisstiller eller en person med fullmakt til å opptre som 

motpart, og ervervet eller avhendingen av de finansielle instrumentene som denne informasjonen vedrører, skjer på en 

legitim måte som ledd i den normale utøvelsen av vedkommendes funksjon som prisstiller eller som motpart for det 

finansielle instrumentet, eller 

b)  har tillatelse til å utføre ordrer på vegne av tredjeparter, og ervervet eller avhendingen av de finansielle instrumentene som 

ordren vedrører, gjøres for å utføre ordren på en legitim måte som ledd i den normale utøvelsen av vedkommendes arbeid, 

yrke eller forpliktelser.  
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3.  Ved anvendelsen av artikkel 8 og 14 skal ikke det faktum alene at en person er i besittelse av innsideinformasjon, anses 

som at vedkommende har utnyttet denne informasjonen og dermed foretatt innsidehandel på grunnlag av et erverv eller en 

avhending, dersom nevnte person foretar en transaksjon for å erverve eller avhende finansielle instrumenter, og transaksjonen 

foretas i god tro for å oppfylle en forpliktelse som har forfalt, og ikke for å omgå forbudet mot innsidehandel, og 

a)  forpliktelsen følger av en ordre som er plassert eller en avtale som er inngått før vedkommende person var i besittelse av 

innsideinformasjon, eller 

b)  transaksjonen utføres for å oppfylle en rettslig forpliktelse som oppsto før vedkommende var i besittelse av innside-

informasjon. 

4.  Ved anvendelsen av artikkel 8 og 14 skal ikke det faktum alene at en person er i besittelse av innsideinformasjon, anses som 

at vedkommende har utnyttet denne informasjonen og dermed foretatt innsidehandel, dersom personen kom i besittelse av denne 

innsideinformasjonen i forbindelse med en offentlig overtakelse eller en fusjon med et selskap og anvender innsideinformasjonen 

utelukkende for å gå videre med fusjonen eller den offentlige overtakelsen, forutsatt at innsideinformasjonen har blitt offentliggjort 

eller på annen måte ikke lenger utgjør innsideinformasjon på det tidspunktet fusjonen godkjennes eller tilbudet aksepteres av 

selskapets aksjeeiere. 

Dette nummer får ikke anvendelse ved posisjonsbygging. 

5.  Ved anvendelsen av artikkel 8 og 14 skal ikke det faktum alene at en person benytter sin egen kunnskap om at han eller 

hun har besluttet å erverve eller avhende finansielle instrumenter i forbindelse med ervervet eller avhendingen av de finansielle 

instrumentene, anses som utnyttelse av innsideinformasjon. 

6.  Uten hensyn til nr. 1–5 i denne artikkel kan en overtredelse av forbudet mot innsidehandel fastsatt i artikkel 14 likevel 

anses å ha funnet sted dersom vedkommende myndighet godtgjør at det var en ikke-legitim grunn til handelsordrene, 

transaksjonene eller atferden. 

Artikkel 10 

Ulovlig spredning av innsideinformasjon 

1.  Ved anvendelsen av denne forordning anses ulovlig spredning av innsideinformasjon å foreligge når en person besitter 

innsideinformasjon og sprer informasjonen til en annen person, med mindre spredningen skjer som ledd i den normale 

utøvelsen av vedkommendes arbeid, yrke eller forpliktelser. 

Dette nummer får anvendelse på alle fysiske og juridiske personer i de situasjonene eller under de omstendighetene som er 

nevnt i artikkel 8 nr. 4. 

2.  Ved anvendelsen av denne forordning anses videreformidling av anbefalingene eller tilskyndelsene som er nevnt i artikkel 

8 nr. 2, som ulovlig spredning av innsideinformasjon i henhold til denne artikkel dersom personen som sprer anbefalingen eller 

tilskyndelsen, vet eller burde vite at den baserer seg på innsideinformasjon. 

Artikkel 11 

Markedssonderinger 

1.  En markedssondering omfatter formidling av opplysninger til en eller flere potensielle investorer før offentliggjøring av 

en transaksjon, for å vurdere interessen hos potensielle investorer for en mulig transaksjon og vilkårene for den, slik som mulig 

størrelse eller prissetting, og gjøres av 

a)  en utsteder, 

b)  en tilbyder av et finansielt instrument i annenhåndsmarkedet i et slikt omfang eller til en slik verdi at transaksjonen skiller 

seg fra vanlig handel og innebærer en salgsmetode som bygger på en forhåndsvurdering av den potensielle interessen hos 

potensielle investorer,  
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c)  en deltaker på utslippskvotemarkedet eller 

d)  en tredjepart som opptrer på vegne av en person som nevnt i bokstav a), b) eller c), eller for dennes regning. 

2.  Uten at det påvirker anvendelsen av artikkel 23 nr. 3, skal spredning av innsideinformasjon som gjøres av en person som 

har til hensikt å framsette et overtakelsestilbud vedrørende verdipapirene i et selskap eller foreta en fusjon med et selskap, til 

personer som har rettigheter til verdipapirene, også anses som en markedssondering, forutsatt at 

a)  opplysningene er nødvendige for at partene som har rettigheter til verdipapirene, skal kunne danne seg en oppfatning av om 

de er villige til å tilby sine verdipapirer, og 

b)  villigheten til partene som har rettigheter til verdipapirene, til å tilby dem, er en rimelig forutsetning for beslutningen om å 

framsette overtakelsestilbudet eller foreta fusjonen. 

3.  En markedsdeltaker som formidler informasjon, skal, før en markedssondering gjennomføres, særlig vurdere om 

markedssonderingen vil innebære spredning av innsideinformasjon. Den markedsdeltakeren som formidler informasjon, skal 

skriftlig dokumentere sin konklusjon og begrunnelsen for den. Markedsdeltakeren skal på forespørsel oversende den skriftlige 

dokumentasjonen til vedkommende myndighet. Denne forpliktelsen gjelder for hvert tilfelle der informasjon legges fram, 

gjennom hele markedssonderingen. Den markedsdeltakeren som formidler informasjon, skal holde den skriftlige 

dokumentasjonen nevnt i dette nummer oppdatert. 

4.  Ved anvendelsen av artikkel 10 nr. 1 skal spredning av innsideinformasjon som skjer i forbindelse med en markeds-

sondering, anses som ledd i den normale utøvelsen av en persons arbeid, yrke eller forpliktelser dersom den markedsdeltakeren 

som formidler informasjon, oppfyller kravene i nr. 3 og 5. 

5.  Ved anvendelsen av nr. 4 skal den markedsdeltakeren som formidler informasjon, før informasjonen legges fram 

a)  innhente samtykke til å motta innsideinformasjon fra den personen som mottar markedssonderingen, 

b)  underrette personen som mottar markedssonderingen, om at det er forbudt for ham/henne å utnytte eller forsøke å utnytte 

denne informasjonen ved direkte eller indirekte å erverve eller avhende, for egen eller en tredjeparts regning, finansielle 

instrumenter som denne informasjonen vedrører, 

c)  underrette personen som mottar markedssonderingen, om at det er forbudt for ham/henne å utnytte eller forsøke å utnytte 

denne informasjonen ved å trekke eller endre en ordre som allerede er plassert, for et finansielt instrument som denne 

informasjonen vedrører, og 

d)  underrette personen som mottar markedssonderingen, om at han/hun ved å samtykke til å motta informasjonen har plikt til å 

behandle informasjonen konfidensielt. 

Den markedsdeltakeren som formidler informasjon, skal føre og opprettholde en oversikt over alle opplysninger som er gitt til 

personen som mottar markedssonderingen, herunder opplysningene som er gitt i samsvar med første ledd bokstav a)–d), og 

identiteten til potensielle investorer som opplysningene er gitt til, herunder blant annet juridiske og fysiske personer som 

opptrer på vegne av den potensielle investoren, samt dato og klokkeslett for hvert tilfelle der opplysningene er formidlet. Den 

markedsdeltakeren som har formidlet informasjon, skal på forespørsel oversende denne oversikten til vedkommende 

myndighet. 

6.  Dersom informasjonen som er gitt i forbindelse med en markedssondering, ut fra vurderingen til den markedsdeltakeren 

som har formidlet informasjon, opphører å være innsideinformasjon, skal den markedsdeltakeren som har formidlet 

informasjon, så snart som mulig underrette mottakeren om dette.  
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Den markedsdeltakeren som har formidlet informasjon, skal føre en oversikt over opplysningene som er gitt i samsvar med 

dette nummer, og skal på forespørsel oversende den til vedkommende myndighet. 

7.  Uten hensyn til bestemmelsene i denne artikkel skal personen som mottar markedssonderingen, selv foreta en vurdering 

av om han/hun er i besittelse av innsideinformasjon, eller av når han/hun ikke lenger er i besittelse av innsideinformasjon. 

8.  Den markedsdeltakeren som har formidlet informasjon, skal oppbevare dokumentasjonen nevnt i denne artikkel i minst 

fem år. 

9.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

fastsette egnede ordninger, rutiner og dokumentasjonskrav for personer slik at de kan oppfylle kravene fastsatt i nr. 4, 5, 6 og 8. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med  

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

10.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å angi systemer og maler for melding som skal brukes av personer slik at de kan oppfylle kravene i nr. 4, 5, 6 og 8 i 

denne artikkel, særlig det nøyaktige formatet på dokumentasjonen nevnt i nr. 4–8 og de tekniske metodene som egner seg for å 

formidle opplysningene nevnt i nr. 6 til personen som mottar markedssonderingen. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

11.  ESMA skal utarbeide retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 rettet til personer som 

mottar markedssonderinger, med hensyn til 

a)  de faktorene slike personer skal ta hensyn til når opplysninger formidles til dem som ledd i en markedssondering, for å 

vurdere om opplysningene utgjør innsideinformasjon, 

b)  de tiltakene slike personer skal treffe dersom innsideinformasjon har blitt formidlet til dem, for å overholde bestemmelsene 

i artikkel 8 og 10, og 

c)  den dokumentasjonen slike personer skal føre for å vise at de har overholdt bestemmelsene i artikkel 8 og 10. 

Artikkel 12 

Markedsmanipulasjon 

1.  Ved anvendelsen av denne forordning skal markedsmanipulasjon omfatte følgende: 

a)  Inngåelse av en transaksjon, plassering av en handelsordre eller enhver annen atferd som 

i)  gir eller er egnet til å gi falske eller villedende signaler om tilbudet, etterspørselen eller kursen på et finansielt 

instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, eller  
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ii)  sikrer eller er egnet til å sikre kursen på ett eller flere finansielle instrumenter, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et 

auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, på et unormalt eller kunstig nivå, 

 med mindre personen som inngår en transaksjon, plasserer en handelsordre eller deltar i enhver annen atferd, godtgjør at 

transaksjonen, ordren eller atferden har blitt foretatt av legitime grunner og er i samsvar med akseptert markedspraksis i 

henhold til artikkel 13. 

b)  Inngåelse av en transaksjon, plassering av en handelsordre samt enhver annen handling eller atferd som påvirker eller er 

egnet til å påvirke kursen på ett eller flere finansielle instrumenter, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et 

auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, der det benyttes falske planer eller enhver annen form for bedrag eller påfunn. 

c)  Utbredelse av opplysninger gjennom mediene, herunder internett, eller på enhver annen måte som gir eller er egnet til å gi 

falske eller villedende signaler om tilbudet, etterspørselen eller kursen på et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt 

på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, eller som sikrer eller er egnet til å sikre kursen på ett eller flere 

finansielle instrumenter, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter på et unormalt 

eller kunstig nivå, herunder utbredelse av rykter, dersom vedkommende som har utbredt opplysningene, visste eller burde 

ha visst at opplysningene var falske eller villedende. 

d)  Overføring av falske eller villedende opplysninger eller levering av falske eller villedende data i forbindelse med en 

referanseverdi, dersom personen som har foretatt overføringen eller gitt dataene visste eller burde ha visst at de var falske 

eller villedende, samt enhver annen atferd som fører til at beregningen av en referanseverdi blir manipulert. 

2.  Blant annet skal følgende former for atferd anses som markedsmanipulasjon: 

a)  Atferd der en person, eller flere personer i fellesskap, sikrer seg en dominerende stilling over tilbudet av eller etterspørselen 

etter et finansielt instrument, tilknyttede spotkontrakter på varer eller auksjonsprodukter basert på utslippskvoter, som 

direkte eller indirekte har eller er egnet til å ha den virkningen at kjøps- eller salgskurser fastsettes, eller skaper eller er 

egnet til å skape andre urimelige handelsvilkår. 

b)  Kjøp eller salg av finansielle instrumenter ved markedets åpnings- eller stengetid, som har eller er egnet til å ha den 

virkningen at investorer som handler på grunnlag av oppgitte kurser, herunder åpnings- og sluttkurser, villedes. 

c)  Plassering av ordrer på en handelsplass, herunder enhver trekking eller endring av ordrer, ved bruk av enhver tilgjengelig 

handelsmetode, herunder elektroniske metoder som for eksempel algoritmehandel og høyfrekvent handel, som har en av 

virkningene nevnt i nr. 1 bokstav a) eller b), og som 

i)  forstyrrer eller forsinker eller er egnet til å forstyrre eller forsinke handelsplassens handelssystem, 

ii)  gjør eller er egnet til å gjøre det vanskeligere for andre personer å identifisere reelle ordrer i handelsplassens 

handelssystem, herunder ved å legge inn ordrer som fører til overbelastning eller destabilisering av ordreboken, eller 

iii)  gir eller er egnet til å gi falske eller villedende signaler med hensyn til tilbudet av, etterspørselen etter eller kursen på 

et finansielt instrument, særlig ved å legge inn ordrer for å skape eller forverre en tendens. 

d)  Utnytting av en tilfeldig eller regelmessig tilgang til tradisjonelle eller elektroniske medier ved å komme med en 

meningsytring om et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter (eller indirekte om utstederen) etter på forhånd å ha tatt posisjoner i det finansielle instrumentet, den 

tilknyttede spotkontrakten på varer eller auksjonsproduktet basert på utslippskvoter, for deretter å dra nytte av den 

virkningen meningsytringen får på kursen til det finansielle instrumentet, den tilknyttede spotkontrakten på varer eller 

auksjonsproduktet basert på utslippskvoter, uten samtidig å ha offentliggjort opplysninger om interessekonflikten på en 

tilbørlig og effektiv måte.  
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e)  Kjøp eller salg av utslippskvoter eller tilknyttede derivater på annenhåndsmarkedet før auksjonen som skal avholdes i 

henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010, med den virkning at auksjonsprisen på auksjonsproduktene fastsettes på et 

unormalt eller kunstig nivå, eller at budgiverne på auksjonen villedes. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) og b) og uten at det påvirker formene for atferd angitt i nr. 2, er det i vedlegg I 

fastsatt en ikke-uttømmende liste over indikatorer på en falsk plan eller enhver annen form for bedrag eller påfunn, og en ikke-

uttømmende liste over indikatorer på falske eller villedende signaler og kurssikring. 

4.  Dersom personen nevnt i denne artikkel er en juridisk person, får denne artikkel også anvendelse i samsvar med nasjonal 

rett på fysiske personer som deltar i beslutningen om å utføre handlinger for den berørte juridiske personens regning. 

5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 35 med nærmere angivelse av 

indikatorene fastsatt i vedlegg I for å klargjøre hva de skal bestå av, og ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmar-

kedene. 

Artikkel 13 

Akseptert markedspraksis 

1.  Forbudet i artikkel 15 får ikke anvendelse på handlingene nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a), forutsatt at personen som 

inngår en transaksjon, plasserer en handelsordre eller deltar i enhver annen atferd, godtgjør at transaksjonen, ordren eller 

atferden er foretatt av legitime grunner og er i samsvar med akseptert markedspraksis i henhold til denne artikkel. 

2.  En vedkommende myndighet kan fastsette en akseptert markedspraksis, idet det tas hensyn til følgende kriterier: 

a)  Om markedspraksisen gir en betydelig grad av gjennomsiktighet i markedet. 

b)  Om markedspraksisen i høy grad sikrer markedskreftenes funksjon og at samspillet mellom tilbud og etterspørsel virker. 

c)  Om markedspraksisen har en positiv innvirkning på markedets likviditet og effektivitet. 

d)  Om markedspraksisen tar hensyn til handelsmekanismene på det relevante markedet og gir markedsdeltakerne mulighet til 

å reagere på en egnet måte og rettidig på den nye markedssituasjonen denne praksisen skaper. 

e)  Om markedspraksisen ikke innebærer en risiko for integriteten til direkte eller indirekte tilknyttede markeder, uansett om de 

er regulert eller ikke, for det berørte finansielle instrumentet i Unionen. 

f)  Resultatet av enhver undersøkelse av den relevante markedspraksisen foretatt av en vedkommende myndighet eller andre 

myndigheter, særlig med hensyn til om den relevante markedspraksisen medførte brudd på regler eller bestemmelser 

utformet for å forhindre markedsmisbruk eller på atferdsregler, enten på det berørte markedet eller direkte eller indirekte på 

tilknyttede markeder i Unionen. 

g)  Det relevante markedets strukturelle karakter, blant annet om det er regulert eller ikke, hvilke typer finansielle instrumenter 

som handles og hvilke typer markedsdeltakere markedet har, herunder i hvilken grad ikke-profesjonelle investorer deltar i 

det relevante markedet.  
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En markedspraksis som er fastsatt av en vedkommende myndighet som akseptert markedspraksis på et bestemt marked, skal 

ikke anses å komme til anvendelse på andre markeder med mindre vedkommende myndigheter på de andre markedene har 

akseptert praksisen i henhold til denne artikkel. 

3.  Før fastsettelse av en akseptert markedspraksis i samsvar med nr. 2, skal vedkommende myndighet underrette ESMA og 

andre vedkommende myndigheter om at den har til hensikt å fastsette en akseptert markedspraksis, og gi detaljerte opplysninger 

om den vurderingen som er gjort i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 2. En slik underretning skal gis minst tre måneder før 

den aksepterte markedspraksisen forventes å tre i kraft. 

4.  Innen to måneder etter at underretningen er mottatt, skal ESMA avgi en uttalelse til den underrettende vedkommende 

myndigheten med en vurdering av i hvilken grad den aksepterte markedspraksisen er forenlig med nr. 2 og med de tekniske 

reguleringsstandardene som er vedtatt i henhold til nr. 7. ESMA skal også vurdere om fastsettelsen av den aksepterte 

markedspraksisen vil kunne true markedets tillit til finansmarkedet i Unionen. Uttalelsen skal offentliggjøres på ESMAs 

nettsted. 

5.  Dersom en vedkommende myndighet fastsetter en akseptert markedspraksis som er i strid med uttalelsen ESMA har avgitt 

i samsvar med nr. 4, skal myndigheten innen 24 timer etter at den har fastsatt en akseptert markedspraksis, offentliggjøre en 

kunngjøring på sitt nettsted som inneholder en fullstendig begrunnelse for hvorfor den har gjort det, herunder hvorfor den 

aksepterte markedspraksisen ikke truer tilliten til markedet. 

6.  Dersom en vedkommende myndighet mener at en annen vedkommende myndighet har fastsatt en akseptert markedspraksis 

som ikke oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 2, skal ESMA bistå de berørte vedkommende myndighetene med å komme til enighet i 

samsvar med sin myndighet i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Dersom de berørte vedkommende myndighetene ikke kommer til enighet, kan ESMA treffe en beslutning i samsvar med 

artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

7.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med 

nærmere angivelse av kriterier, framgangsmåte og krav til fastsettelse av en akseptert markedspraksis i henhold til nr. 2, 3 og 4, 

samt kravene for å opprettholde, avvikle eller endre vilkårene for aksept av slik praksis. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med  

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

8.  Vedkommende myndigheter skal regelmessig og minst hvert annet år foreta en gjennomgåelse av akseptert markedspraksis 

som de har fastsatt, og særlig ta hensyn til vesentlige endringer i situasjonen på det relevante markedet, for eksempel endringer i 

handelsregler eller markedsinfrastruktur, for å treffe en beslutning om den skal opprettholde, avvikle eller endre vilkårene for 

aksept av slik praksis. 

9.  ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste over aksepterte markedspraksiser og i hvilke medlemsstater de får 

anvendelse. 

10.  ESMA skal overvåke anvendelsen av aksepterte markedspraksiser og framlegge en årlig rapport for Kommisjonen om 

hvordan de anvendes på de berørte markedene. 

11.  Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om akseptert markedspraksis som de har innført før 2. juli 2014, innen 

tre måneder etter ikrafttredelsesdatoen for de tekniske reguleringsstandardene nevnt i nr. 7.  
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Akseptert markedspraksis som nevnt i første ledd i dette nummer får fortsatt anvendelse i den berørte medlemsstaten inntil 

vedkommende myndighet har truffet en beslutning om praksisen skal videreføres etter ESMAs uttalelse i henhold til nr. 4. 

Artikkel 14 

Forbud mot innsidehandel og ulovlig spredning av innsideinformasjon 

En person skal ikke 

a)  foreta eller forsøke å foreta innsidehandel, 

b)  anbefale en annen person å foreta innsidehandel eller tilskynde en annen person til å foreta innsidehandel, eller 

c)  ulovlig spre innsideinformasjon. 

Artikkel 15 

Forbud mot markedsmanipulasjon 

Markedsmanipulasjon og forsøk på markedsmanipulasjon er forbudt. 

Artikkel 16 

Forebygging og avdekking av markedsmisbruk 

1.  Markedsoperatører og verdipapirforetak som driver en handelsplass, skal etablere og opprettholde effektive ordninger, 

systemer og rutiner som tar sikte på å forebygge og avdekke innsidehandel og markedsmanipulasjon og forsøk på innsidehandel 

og markedsmanipulasjon i samsvar med artikkel 31 og 54 i direktiv 2014/65/EU. 

En person som nevnt i første ledd skal umiddelbart rapportere ordrer og transaksjoner, herunder ordrer og transaksjoner som 

trekkes eller endres, som kan utgjøre innsidehandel eller markedsmanipulasjon eller forsøk på innsidehandel eller markeds-

manipulasjon, til vedkommende myndighet for handelsplassen. 

2.  Enhver person som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, skal etablere og 

opprettholde effektive ordninger, systemer og rutiner for å avdekke og rapportere mistenkelige ordrer og transaksjoner. Dersom 

en slik person har rimelig grunn til å mistenke at en ordre eller transaksjon i et finansielt instrument, enten den er plassert eller 

gjennomført på eller utenfor en handelsplass, kan utgjøre innsidehandel eller markedsmanipulasjon eller forsøk på 

innsidehandel eller markedsmanipulasjon, skal personen umiddelbart underrette vedkommende myndighet som nevnt i nr. 3. 

3.  Uten at det påvirker artikkel 22, skal personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører 

transaksjoner, omfattes av rapporteringsreglene i den medlemsstaten der de er registrert eller har sitt hovedkontor, eller dersom 

det gjelder en filial, i den medlemsstaten der filialen ligger. Rapporteringen skal skje til vedkommende myndighet i denne 

medlemsstaten. 

4.  Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 3 som mottar rapporten om mistenkelige ordrer og transaksjoner, skal umiddelbart 

oversende disse opplysningene til vedkommende myndigheter for de berørte handelsplassene. 

5.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

fastsette 

a)  hensiktsmessige ordninger, systemer og rutiner for personer slik at de kan oppfylle kravene fastsatt i nr. 1 og 2, og 

b)  maler for rapportene som skal brukes av personer, slik at de kan oppfylle kravene fastsatt i nr. 1 og 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2016. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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KAPITTEL 3 

INFORMASJONSPLIKT 

Artikkel 17 

Offentliggjøring av innsideinformasjon 

1.  En utsteder skal så snart som mulig offentliggjøre innsideinformasjon som direkte vedrører utstederen. 

Utstederen skal påse at innsideinformasjonen offentliggjøres på en måte som muliggjør at offentligheten raskt kan få tilgang til 

den og foreta en fullstendig, korrekt og rettidig vurdering av informasjonen og, der det er aktuelt, gjennom den offisielt utpekte 

ordningen nevnt i artikkel 21 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(1). Utstederen skal ikke kombinere 

offentliggjøringen av innsideinformasjon med markedsføring av sin virksomhet. Utstederen skal på sitt nettsted legge ut all 

innsideinformasjon som den er forpliktet til å offentliggjøre, og holde den tilgjengelig der i minst fem år. 

Denne artikkel får anvendelse på utstedere som har søkt om eller godkjent opptak av sine finansielle instrumenter til handel på 

et regulert marked i en medlemsstat, eller når det gjelder instrumenter som bare handles på en MHF eller en OHF, utstedere 

som har godkjent at deres finansielle instrumenter handles på en MHF eller en OHF, eller som har søkt om opptak av sine 

finansielle instrumenter til handel på en MHF i en medlemsstat. 

2.  En deltaker på utslippskvotemarkedet skal på en effektiv og rettidig måte offentliggjøre innsideinformasjon vedrørende 

utslippskvoter som den innehar som ledd i sin virksomhet, herunder luftfartsvirksomhet som angitt i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF eller anlegg som angitt i artikkel 3 bokstav e) i samme direktiv, som vedkommende deltaker eller dens morforetak 

eller et tilknyttet foretak eier eller kontrollerer, eller hvis driftsmessige forhold deltakeren eller dens morforetak eller tilknyttede 

foretak er helt eller delvis ansvarlig for. Når det gjelder anlegg, skal denne offentliggjøringen omfatte informasjon om 

kapasiteten og utnyttelsen av anlegg, herunder informasjon om planlagt og ikke-planlagt driftsstans ved anleggene. 

Første ledd får ikke anvendelse på en deltaker på utslippskvotemarkedet dersom anleggene eller luftfartsvirksomheten den eier, 

kontrollerer eller har ansvar for, i det foregående året hadde utslipp som ikke oversteg en minsteterskel for karbondi-

oksidekvivalenter, og dersom de driver forbrenningsvirksomhet, har hatt en nominell varmeeffekt som ikke har overskredet en 

minsteterskel. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 35 for å fastsette en minsteterskel for 

karbondioksidekvivalenter og en minsteterskel for nominell varmeeffekt når det gjelder anvendelsen av unntaket fastsatt i annet 

ledd i dette nummer. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 35 for å angi vedkommende 

myndighet for meldingene i henhold til nr. 4 og 5. 

4.  En utsteder eller en deltaker på utslippskvotemarkedet kan på eget ansvar utsette offentliggjøringen av innside-

informasjon, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Umiddelbar offentliggjøring er egnet til å skade de legitime interessene til utstederen eller deltakeren på utslippskvotemar-

kedet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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b)  Utsatt offentliggjøring er ikke egnet til å villede allmennheten. 

c)  Utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet er i stand til å sikre at opplysningene forblir konfidensielle. 

Når det gjelder en prosess bestående av flere trinn som har til formål å frambringe eller som resulterer i en bestemt omstendighet 

eller en bestemt hendelse, kan en utsteder eller en deltaker på utslippskvotemarkedet på eget ansvar utsette offentliggjøringen av 

innsideinformasjon vedrørende prosessen, med forbehold for første ledd bokstav a), b) og c). 

Dersom en utsteder eller en deltaker på utslippskvotemarkedet har utsatt offentliggjøringen av innsideinformasjon i henhold til 

dette nummer, skal den umiddelbart etter offentliggjøringen av informasjonen, underrette vedkommende myndighet angitt i  

nr. 3 om at offentliggjøringen av informasjonen ble utsatt, og gi en skriftlig begrunnelse for hvordan vilkårene fastsatt i dette 

nummer ble oppfylt. Alternativt kan medlemsstatene fastsette at denne skriftlige begrunnelsen bare skal framlegges på 

anmodning fra vedkommende myndighet angitt i nr. 3. 

5.  For å opprettholde finanssystemets stabilitet kan en utsteder som er en kredittinstitusjon eller en finansinstitusjon, på eget 

ansvar utsette offentliggjøringen av innsideinformasjon, herunder opplysninger vedrørende midlertidige likviditetsproblemer, 

og særlig behovet for å motta midlertidig likviditetsstøtte fra en sentralbank eller en långiver i siste instans, forutsatt at følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Offentliggjøringen av innsideinformasjonen medfører risiko for å undergrave utstederens og finanssystemets finansielle 

stabilitet. 

b)  Det er i allmennhetens interesse å utsette offentliggjøringen. 

c)  Det er mulig å sikre at opplysningene forblir konfidensielle. 

d)  Vedkommende myndighet angitt i nr. 3 har gitt sitt samtykke til utsettelsen under forutsetning av at vilkårene i bokstav  

a), b) og c) er oppfylt. 

6.  Ved anvendelsen av nr. 5 bokstav a)–d) skal en utsteder underrette vedkommende myndighet angitt i nr. 3 om at den har 

til hensikt å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjonen, og legge fram bevis på at vilkårene fastsatt i nr. 5 bokstav a),  

b) og c) er oppfylt. Vedkommende myndighet angitt i nr. 3 skal, dersom det er hensiktsmessig, rådføre seg med den nasjonale 

sentralbanken eller med makrotilsynsmyndigheten, dersom denne er opprettet, eller alternativt med følgende myndigheter: 

a)  Dersom utstederen er en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak, myndigheten utpekt i samsvar med artikkel 133 nr. 1 i 

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

b)  I andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a), enhver annen nasjonal myndighet med ansvar for å føre tilsyn med 

utstederen. 

Vedkommende myndighet angitt i nr. 3 skal påse at offentliggjøringen av innsideinformasjonen er utsatt bare så lenge det er 

nødvendig av hensyn til allmennhetens interesse. Vedkommende myndighet angitt i nr. 3 skal minst en gang i uken vurdere om 

vilkårene fastsatt i nr. 5 bokstav a), b) og c) fortsatt er oppfylt. 

Dersom vedkommende myndighet angitt i nr. 3 ikke gir sitt samtykke til at offentliggjøringen av innsideinformasjonen utsettes, 

skal utstederen offentliggjøre innsideinformasjonen umiddelbart. 

Dette nummer får anvendelse på tilfeller der utstederen ikke bestemmer seg for å utsette offentliggjøringen av innside-

informasjonen i samsvar med nr. 4.  

  

(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). 
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Henvisning i dette nummer til vedkommende myndighet angitt i nr. 3 påvirker ikke vedkommende myndighets mulighet til å 

utøve sine funksjoner på noen av måtene nevnt i artikkel 23 nr. 1. 

7.  Dersom offentliggjøring av innsideinformasjon har blitt utsatt i samsvar med nr. 4 eller 5, og det ikke lenger er mulig å 

sikre at opplysningene forblir konfidensielle, skal utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet offentliggjøre 

innsideinformasjonen så snart som mulig. 

Dette nummer omfatter situasjoner der et rykte uttrykkelig vedrører innsideinformasjon hvis offentliggjøring har blitt utsatt i 

samsvar med nr. 4 eller 5, når dette ryktet er tilstrekkelig konkret til at det indikerer at det ikke lenger kan sikres at 

opplysningene forblir konfidensielle. 

8.  Dersom en utsteder, en deltaker på utslippskvotemarkedet eller en person som handler på deres vegne eller for deres 

regning, sprer innsideinformasjon til en tredjepart som et ledd i den normale utøvelsen av arbeid, yrke eller forpliktelser som 

nevnt i artikkel 10 nr. 1, skal de offentliggjøre opplysningene i sin helhet og på en effektiv måte samtidig, dersom spredningen 

var tilsiktet, eller så snart som mulig, dersom spredningen var utilsiktet. Dette nummer kommer ikke til anvendelse dersom 

personen som mottar informasjonen, har taushetsplikt, uavhengig av om denne plikten er fastsatt ved lov, forskrifter, vedtekter 

eller avtale. 

9.  Innsideinformasjon om utstedere hvis finansielle instrumenter er opptatt til handel på et vekstmarked for SMB-er, kan 

legges ut på handelsplassens nettsted i stedet for på utstederens nettsted dersom handelsplassen velger å tilby denne muligheten 

for utstedere på dette markedet. 

10.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette 

a)  tekniske metoder for hensiktsmessig offentliggjøring av innsideinformasjon som nevnt i nr. 1, 2, 8 og 9, og 

b)  tekniske metoder for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon som nevnt i nr. 4 og 5. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

11.  ESMA skal utstede retningslinjer for utarbeiding av en ikke-uttømmende veiledende liste over utstedernes legitime 

interesser som nevnt i nr. 4 bokstav a), og over situasjoner der utsettelse av offentliggjøring av innsideinformasjon er egnet til å 

villede offentligheten som nevnt i nr. 4 bokstav b). 

Artikkel 18 

Innsidelister 

1.  Utstedere eller personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning, skal 

a)  utarbeide en liste over alle personer som har tilgang til innsideinformasjon, og som arbeider for dem i henhold til 

arbeidsavtale eller på annen måte utfører oppgaver som innebærer at de har tilgang til innsideinformasjon, som for 

eksempel rådgivere, regnskapsførere eller kredittvurderingsbyråer (innsideliste), 

b)  umiddelbart oppdatere innsidelisten i samsvar med nr. 4, og 

c)  på forespørsel oversende innsidelisten til vedkommende myndighet så snart som mulig.  
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2.  Utstedere eller personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning, skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at alle 

personer som er oppført på innsidelisten, skriftlig bekrefter at de er kjent med de rettslige forpliktelsene som følger av dette, og 

vet hvilke sanksjoner som er knyttet til innsidehandel og ulovlig spredning av innsideinformasjon. 

Dersom en annen person som opptrer på utsteders vegne eller for dennes regning, påtar seg ansvaret for å utarbeide og 

oppdatere innsidelisten, forblir utsteder fullt ut ansvarlig for overholdelsen av denne artikkel. Utstederen skal alltid ha rett til 

tilgang til innsidelisten. 

3.  Innsidelisten skal minst omfatte følgende: 

a)  Identiteten til alle personer som har tilgang til innsideinformasjon. 

b)  Årsaken til at vedkommende er oppført på innsidelisten. 

c)  Dato og klokkeslett da personen fikk tilgang til innsideinformasjonen. 

d)  Datoen da innsidelisten ble utarbeidet. 

4.  Utstedere eller personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning, skal oppdatere innsidelisten umiddelbart, med 

angivelse av dato for oppdateringen, i følgende tilfeller: 

a)  Når årsaken til at en person er oppført på innsidelisten, endres. 

b)  Når en ny person får tilgang til innsideinformasjon og derfor må tilføyes på innsidelisten. 

c)  Når en person ikke lenger har tilgang til innsideinformasjon. 

For hver oppdatering skal det angis dato og klokkeslett for når endringen som var årsak til oppdateringen, inntrådte. 

5.  Utstedere eller personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning, skal oppbevare innsidelisten i minst fem år 

etter at den er utarbeidet eller oppdatert. 

6.  Utstedere hvis finansielle instrumenter er opptatt til handel på et vekstmarked for SMB-er, skal være unntatt fra kravet om 

å utarbeide en innsideliste, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Utstederen har truffet alle nødvendige tiltak for å sikre at alle personer som har tilgang til innsideinformasjon, bekrefter at 

de er kjent med de rettslige forpliktelsene som følger av dette, og vet hvilke sanksjoner som er knyttet til innsidehandel og 

ulovlig spredning av innsideinformasjon. 

b)  Utstederen er i stand til på forespørsel å oversende vedkommende myndighet innsidelisten. 

7.  Denne artikkel får anvendelse på utstedere som har søkt om eller godkjent opptak av sine finansielle instrumenter til 

handel på et regulert marked i en medlemsstat, eller når det gjelder et finansielt instrument som bare handles på en MHF eller 

en OHF, utstedere som har godkjent at deres finansielle instrumenter handles på en MHF eller en OHF, eller som har søkt om 

opptak av sine finansielle instrumenter til handel på en MHF i en medlemsstat. 

8.  Nr. 1–5 i denne artikkel får også anvendelse på 

a)  deltakere på utslippskvotemarkedet vedrørende innsideinformasjon om utslippskvoter som oppstår i forbindelse med 

vedkommende markedsdeltakers fysiske virksomhet,  
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b)  enhver auksjonsplattform, auksjonarius og auksjonsovervåker vedrørende auksjoner av utslippskvoter eller andre auksjons-

produkter basert på utslippskvoter som innehas i henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010. 

9.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette det nøyaktige formatet på innsidelistene og formatet for oppdatering av innsidelistene nevnt i denne 

artikkel. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 19 

Transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar 

1.  Personer med ledelsesansvar og deres nærstående personer skal gi melding til utstederen eller deltakeren på utslipps-

kvotemarkedet og til vedkommende myndighet nevnt i nr. 2 annet ledd 

a)  når det gjelder utstedere, om hver transaksjon utført for deres egen regning i aksjer eller gjeldsinstrumenter utstedt av den 

aktuelle utstederen, eller derivater eller andre finansielle instrumenter som er knyttet til disse, 

b)  når det gjelder deltakere på utslippskvotemarkedet, om hver transaksjon utført for deres egen regning i utslippskvoter, 

auksjonsprodukter basert på utslippskvoter eller derivater som er knyttet til disse. 

Slike meldinger skal gis umiddelbart og senest innen tre virkedager etter datoen for transaksjonen. 

Første ledd får anvendelse så snart det samlede transaksjonsbeløpet innen ett kalenderår har nådd terskelen fastsatt i 

henholdsvis nr. 8 eller 9. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1, og uten at det påvirker medlemsstatenes rett til å fastsette andre meldingsforpliktelser enn dem 

som er nevnt i denne artikkel, skal personene nevnt i nr. 1 melde alle transaksjoner utført for deres egen regning, til 

vedkommende myndigheter. 

Personene nevnt i nr. 1 skal følge de reglene for meldinger som gjelder i den medlemsstaten der utstederen eller deltakeren på 

utslippskvotemarkedet er registrert. Meldingene skal gis innen tre virkedager etter transaksjonsdatoen til vedkommende 

myndighet i den medlemsstaten. Dersom utstederen ikke er registrert i en medlemsstat, skal meldingen gis til vedkommende 

myndighet i hjemstaten i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i direktiv 2004/109/EF, eller dersom en slik ikke finnes, til 

vedkommende myndighet for handelsplassen. 

3.  Utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet skal påse at opplysningene som er meldt i samsvar med nr. 1, 

offentliggjøres umiddelbart og senest innen tre virkedager etter transaksjonen på en måte som sikrer rask tilgang til 

opplysningene på en ikke-diskriminerende måte i samsvar med de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i artikkel 17  

nr. 10 bokstav a). 

Utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet skal bruke medier som med rimelig grunn kan anses pålitelige for en 

effektiv utbredelse av opplysninger til allmennheten i hele Unionen, og skal, der det er aktuelt, bruke den offisielt utpekte 

ordningen nevnt i artikkel 21 i direktiv 2004/109/EF. 

Alternativt kan nasjonal rett fastsette at vedkommende myndighet selv kan offentliggjøre opplysningene.  
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4.  Denne artikkel får anvendelse på utstedere som 

a)  har søkt om eller godkjent opptak av sine finansielle instrumenter til handel på et regulert marked, eller 

b)  når det gjelder et instrument som bare handles på en MHF eller en OHF, har godkjent at deres finansielle instrumenter 

handles på en MHF eller en OHF, eller har søkt om opptak til handel av sine finansielle instrumenter på en MHF. 

5.  Utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet skal skriftlig underrette personene med ledelsesansvar om deres 

forpliktelser i henhold til denne artikkel. Utstedere og deltakere på utslippskvotemarkedet skal utarbeide en liste over alle 

personer med ledelsesansvar og deres nærstående personer. 

Personer med ledelsesansvar skal skriftlig underrette sine nærstående personer om de nærstående personenes forpliktelser i 

henhold til denne artikkel, og oppbevare en kopi av denne underretningen. 

6.  En melding om transaksjoner i henhold til nr. 1 skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Personens navn. 

b)  Årsak til meldingen. 

c)  Navn på den aktuelle utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet. 

d)  Det finansielle instrumentets beskrivelse og identifikasjon. 

e)  Transaksjonstype(r) (f.eks. erverv eller avhending), med angivelse av om transaksjonen er knyttet til utøvelse i henhold til 

et aksjeopsjonsprogram eller til de konkrete eksemplene angitt i nr. 7. 

f)  Dato og sted for transaksjonen(e). 

g)  Transaksjonen(e)s kurs og volum. Ved pantsetting der det i vilkårene er fastsatt at pantets verdi kan endres, bør dette 

offentliggjøres sammen med pantets verdi på pantsettingsdagen. 

7.  Ved anvendelsen av nr. 1 omfatter de transaksjonene som skal meldes, også 

a)  pantsetting eller utlån av finansielle instrumenter av eller på vegne av en person med ledelsesansvar eller en nærstående 

person, som nevnt i nr. 1, 

b)  transaksjoner gjennomført av personer som på forretningsmessig grunnlag tilrettelegger eller gjennomfører transaksjoner, 

eller av en annen person på vegne av en person med ledelsesansvar eller en nærstående person til en slik person, som nevnt 

i nr. 1, herunder transaksjoner innenfor rammen av et diskresjonært oppdrag, 

c)  transaksjoner som utføres innenfor rammen av en livsforsikringspolise, definert i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(1), der 

i)  forsikringstakeren er en person med ledelsesansvar eller en nærstående person til en slik person, som nevnt i nr. 1,  

  

(1) 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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ii)  risikoen ved investeringen bæres av forsikringstakeren, og 

iii)  forsikringstakeren har rett eller anledning til å treffe investeringsbeslutninger med hensyn til særskilte instrumenter 

som omfattes av denne livsforsikringspolisen, eller til å utføre transaksjoner med hensyn til særlige instrumenter som 

omfattes av livsforsikringspolisen. 

Ved anvendelsen av bokstav a) er det ikke meldingsplikt for pant eller tilsvarende sikkerhet for finansielle instrumenter ved 

deponering av de finansielle instrumentene i depot så lenge pantet eller sikkerhetsstillelsen ikke er beregnet på å sikre en 

bestemt kredittfasilitet. 

Dersom en forsikringstaker i en forsikringskontrakt har plikt til å melde transaksjoner i samsvar med dette nummer, har ikke 

forsikringsselskapet meldingsplikt. 

8.  Nr. 1 får anvendelse på enhver etterfølgende transaksjon så snart det samlede beløpet har nådd 5 000 euro innen et 

kalenderår. Terskelen på 5 000 euro beregnes ved å summere alle transaksjoner nevnt i nr. 1, uten motregning. 

9.  Vedkommende myndighet kan bestemme at terskelen fastsatt i nr. 8 skal heves til 20 000 euro, og skal før beslutningen 

settes i verk, underrette ESMA om sin beslutning om å heve terskelen og om begrunnelsen for beslutningen, med særlig 

henvisning til markedsforholdene. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre listen over tersklene som får anvendelse i samsvar 

med denne artikkel, og begrunnelsene gitt av vedkommende myndigheter for disse tersklene. 

10.  Denne artikkel får også anvendelse på transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar hos en auksjonsplattform, en 

auksjonarius eller en auksjonsovervåker som deltar på auksjoner som avholdes i henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010, og 

for deres nærstående personer, i den utstrekning deres transaksjoner omfatter utslippskvoter eller derivater på slike, eller 

auksjonsprodukter basert på utslippskvoter. Disse personene skal melde sine transaksjoner til henholdsvis auksjonsplatt-

formene, auksjonariene og auksjonsovervåkeren, og til vedkommende myndighet der den aktuelle auksjonsplattformen, 

auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren er registrert. Opplysninger som meldes på denne måten, skal offentliggjøres av 

auksjonsplattformene, auksjonariene og auksjonsovervåkeren eller vedkommende myndighet i samsvar med nr. 3. 

11.  Uten at det påvirker artikkel 14 og 15, skal en person med ledelsesansvar hos en utsteder ikke utføre noen transaksjoner 

for egen eller en tredjeparts regning som direkte eller indirekte vedrører aksjer eller gjeldsinstrumenter utstedt av utstederen 

eller derivater eller andre finansielle instrumenter som er knyttet til disse, i en periode på 30 kalenderdager før offentliggjø-

ringen av en delårsrapport eller en årsrapport som utstederen er forpliktet til å offentliggjøre i samsvar med 

a)  reglene på den handelsplassen der utstederens aksjer er opptatt til handel, eller 

b)  nasjonal rett. 

12.  Uten at det påvirker artikkel 14 og 15, kan en utsteder tillate at en person med ledelsesansvar hos utstederen handler for 

egen eller en tredjeparts regning i en periode som nevnt i nr. 11, enten 

a)  i enkelttilfeller på grunn av ekstraordinære omstendigheter, for eksempel alvorlige finansielle problemer, som krever 

umiddelbart salg av aksjer, eller 

b)  på grunn av særtrekkene ved den aktuelle handelen når det gjelder transaksjoner innenfor rammen av eller i forbindelse 

med en aksje- eller spareordning for ansatte, oppfyllelsen av aksjerelaterte vilkår eller rettigheter eller transaksjoner som 

ikke innebærer endring av det berørte verdipapirets reelle eier.  
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13.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 35 for å angi under hvilke 

omstendigheter utsteder kan tillate handel i en periode som nevnt i nr. 12, herunder hvilke omstendigheter som vil kunne anses 

som ekstraordinære, og hvilke typer transaksjoner som vil kunne begrunne en tillatelse til å handle. 

14.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 35 for å angi hvilke typer 

transaksjoner som vil utløse meldingsplikten nevnt i nr. 1. 

15.  For å sikre ensartet anvendelse av nr. 1 skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og 

malen for melding og offentliggjøring av opplysningene nevnt i nr. 1. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 20 

Investeringsanbefalinger og statistikk 

1.  Personer som utarbeider eller formidler investeringsanbefalinger eller annen informasjon med anbefaling eller forslag til 

en investeringsstrategi, skal utvise rimelig aktsomhet for å sikre at opplysningene legges fram på en objektiv måte, og opplyse 

om egne interesser eller interessekonflikter i tilknytning til de finansielle instrumentene opplysningene vedrører. 

2.  Offentlige institusjoner som formidler statistikk eller prognoser som kan forventes å ha merkbar innvirkning på 

finansmarkedene, skal formidle dem på en objektiv og gjennomsiktig måte. 

3.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

fastsette tekniske vilkår for de ulike personkategoriene nevnt i nr. 1 for objektiv presentasjon av investeringsanbefalinger eller 

annen informasjon med anbefaling eller forslag til en investeringsstrategi, og for offentliggjøring av særlige interesser eller 

interessekonflikter. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med  

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

De tekniske vilkårene fastsatt i de tekniske reguleringsstandardene nevnt i nr. 3 får ikke anvendelse på journalister som er 

underlagt tilsvarende egnede regler i en medlemsstat, herunder tilsvarende egnet bransjeregulering, forutsatt at disse reglene har 

en tilsvarende virkning som de tekniske vilkårene. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om teksten til den tilsvarende 

egnede reguleringen. 

Artikkel 21 

Offentliggjøring eller formidling av informasjon i mediene 

Ved anvendelsen av artikkel 10, artikkel 12 nr. 1 bokstav c) og artikkel 20 skal det, der informasjon offentliggjøres eller 

formidles eller anbefalinger utarbeides eller formidles for journalistiske formål eller andre uttrykksformer i mediene, ved 

vurderingen av offentliggjøringen eller formidlingen av informasjon tas hensyn til bestemmelsene om pressefrihet og 

ytringsfrihet i andre medier samt de reglene og normene som gjelder for journalistyrket, med mindre 

a)  de berørte personene eller deres nærstående personer direkte eller indirekte oppnår fordeler eller fortjeneste av 

offentliggjøringen eller formidlingen av de aktuelle opplysningene, eller  
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b)  offentliggjøringen eller formidlingen gjøres for å villede markedet med hensyn til tilbudet av, etterspørselen etter eller 

kursen på finansielle instrumenter. 

KAPITTEL 4 

ESMA OG VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

Artikkel 22 

Vedkommende myndigheter 

Uten at det påvirker rettsmyndighetenes kompetanse, skal hver medlemsstat utpeke en enkelt administrativ vedkommende 

myndighet for anvendelsen av denne forordning. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, ESMA og de andre 

vedkommende myndighetene i andre medlemsstater om dette. Den vedkommende myndigheten skal påse at bestemmelsene i 

denne forordning anvendes på dens territorium vedrørende alle handlinger som utføres på dens territorium, og handlinger som 

utføres i utlandet i tilknytning til instrumenter som er opptatt til handel på et regulert marked, som er søkt opptatt til handel på 

et slikt marked, som auksjoneres på en auksjonsplattform eller handles på en MHF eller OHF, eller som er søkt opptatt til 

handel på en MHF som driver virksomhet på dens territorium. 

Artikkel 23 

Vedkommende myndigheters myndighet 

1.  Vedkommende myndigheter skal utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet på en av følgende måter: 

a)  Direkte. 

b)  I samarbeid med andre myndigheter eller markedsaktører. 

c)  På eget ansvar ved delegering til slike myndigheter eller markedsaktører. 

d)  Ved begjæring til vedkommende rettsmyndigheter. 

2.  For å kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning skal vedkommende myndigheter, i samsvar med nasjonal 

rett, minst ha tilsyns- og undersøkelsesmyndighet til følgende: 

a)  Ha tilgang til alle dokumenter og opplysninger i enhver form samt motta eller ta kopi av dem. 

b)  Anmode om eller kreve opplysninger fra enhver person, herunder personer som suksessivt er involvert i formidlingen av 

ordrer eller gjennomføringen av relaterte oppgaver, samt disse personenes overordnede, og ved behov innkalle og avhøre 

enhver slik person for å innhente opplysninger. 

c)  Når det gjelder varederivater, anmode om opplysninger fra markedsdeltakere på tilknyttede spotmarkeder i henhold til 

standardiserte formater, innhente rapporter om transaksjoner og ha direkte tilgang til markedsaktørenes handelssystemer. 

d)  Foreta stedlige tilsyn og undersøkelser på andre steder enn i fysiske personers private boliger. 

e)  Med forbehold for annet ledd, få adgang til lokalene til fysiske og juridiske personer for å beslaglegge dokumenter og data 

i enhver form i tilfeller der det foreligger en rimelig grunn til å mistenke at dokumenter eller data relatert til gjenstanden 

for tilsynet eller undersøkelsen kan være relevante for bevisføringen i en sak om innsidehandel eller markedsmanipulasjon 

i strid med denne forordning. 

f)  Henvise saker til strafferettslig etterforskning. 

g)  Kreve utlevert eksisterende opptak av telefonsamtaler, elektronisk kommunikasjon og opplysninger om datatrafikk som 

oppbevares av verdipapirforetak, kredittinstitusjoner eller finansinstitusjoner.  
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h)  I den utstrekning det er tillatt i henhold til nasjonal rett, kreve utlevert eksisterende opplysninger om datatrafikk som 

oppbevares av en teleoperatør, dersom det er rimelig grunn til mistanke om en overtredelse, og dersom disse 

opplysningene kan være relevante for undersøkelsen av en overtredelse av artikkel 14 bokstav a) eller b) eller artikkel 15. 

i)  Anmode om frysing og/eller beslaglegging av eiendeler. 

j)  Suspendere handelen med det aktuelle finansielle instrumentet. 

k)  Kreve midlertidig opphør av enhver praksis som vedkommende myndighet mener er i strid med bestemmelsene i denne 

forordning. 

l)  Nedlegge et midlertidig forbud mot utøvelse av virksomhet. 

m)  Treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at offentligheten blir riktig informert, blant annet ved å korrigere offentliggjorte 

opplysninger som er falske eller villedende, herunder ved å kreve at en utsteder eller en annen person som har 

offentliggjort eller utbredt falske eller villedende opplysninger, offentliggjør en rettelse. 

Dersom det etter nasjonal rett kreves forhåndstillatelse fra en rettsmyndighet i den berørte medlemsstaten for å få adgang til 

fysiske eller juridiske personers lokaler som nevnt i første ledd bokstav e), skal myndigheten nevnt i første ledd bokstav e) 

utøves først etter at slik forhåndstillatelse er innhentet. 

3.  Medlemsstatene skal påse at det treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre at vedkommende myndigheter har all den tilsyns- 

og undersøkelsesmyndighet de trenger for å utføre sine oppgaver. 

Denne forordning påvirker ikke anvendelsen av lover og forskrifter som gjelder overtakelsestilbud, fusjonstransaksjoner og 

andre transaksjoner som påvirker eierskapet til eller kontrollen over selskaper som er underlagt de tilsynsmyndighetene som 

medlemsstatene har utpekt i henhold til artikkel 4 i direktiv 2004/25/EF, som fastsetter krav utover kravene i denne forordning. 

4.  En person som stiller opplysninger til rådighet for vedkommende myndighet i samsvar med denne forordning, skal ikke 

anses å ha brutt taushetsplikten i henhold til avtale eller lov eller forskrift, og for melderen skal dette ikke medføre noen form 

for ansvar med hensyn til slik melding. 

Artikkel 24 

Samarbeid med ESMA 

1.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide med ESMA ved anvendelsen av denne forordning i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1095/2010. 

2.  Vedkommende myndigheter skal umiddelbart gi ESMA alle opplysninger som er nødvendige for at den skal kunne utføre 

sine oppgaver, i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette rutiner og skjemaer for informasjonsutvekslingen nevnt i nr. 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Artikkel 25 

Samarbeidsplikt 

1.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide med hverandre og med ESMA når det er nødvendig for denne forordnings 

formål, med mindre et av unntakene i nr. 2 får anvendelse. Vedkommende myndigheter skal bistå vedkommende myndigheter i 

andre medlemsstater og ESMA. De skal særlig utveksle opplysninger uten unødig opphold og samarbeide om undersøkelse, 

tilsyn og håndheving. 

Samarbeids- og bistandsplikten fastsatt i første ledd skal også gjelde Kommisjonen når det gjelder utveksling av opplysninger 

om varer som er landbruksvarer oppført i vedlegg I til TEUV. 

Vedkommende myndigheter og ESMA skal samarbeide i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010, særlig artikkel 35. 

Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 30 nr. 1 annet ledd har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for 

overtredelse av bestemmelsene i denne forordning som angitt i nevnte artikkel, skal de påse at det er truffet egnede tiltak slik at 

vedkommende myndigheter har all nødvendig myndighet til å samarbeide med rettsmyndigheter i sin jurisdiksjon for å motta 

konkrete opplysninger om strafferettslig etterforskning eller straffesaker som er innledet ved mulig overtredelse av denne 

forordning, og gi andre vedkommende myndigheter og ESMA samme opplysninger slik at de kan oppfylle sin samarbeidsplikt 

overfor hverandre og ESMA for denne forordnings formål. 

2.  En vedkommende myndighet kan nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger eller en anmodning om å 

samarbeide om en undersøkelse bare under følgende særlige omstendigheter, der 

a)  utlevering av relevante opplysninger kan være til skade for den berørte medlemsstatens sikkerhet, særlig når det gjelder 

bekjempelse av terrorisme og annen alvorlig kriminalitet, 

b)  å etterkomme anmodningen kan forventes å være til skade for dens egen undersøkelse, håndheving eller eventuelt en 

strafferettslig etterforskning, 

c)  det allerede er innledet rettergang for de samme forholdene og mot de samme personene hos myndighetene i den berørte 

medlemsstaten, 

d)  vedkommende personer har allerede fått en endelig dom for de samme forholdene i den berørte medlemsstaten. 

3.  Vedkommende myndigheter og ESMA skal samarbeide med Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter 

(Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER), som er opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 713/2009(1), og medlemsstatenes nasjonale reguleringsmyndigheter for å sikre en samordnet tilnærmingsmåte 

for håndheving av relevante regler i tilfeller der transaksjoner, handelsordrer eller andre handlinger eller annen atferd vedrører 

ett eller flere finansielle instrumenter som omfattes av denne forordning, og også ett eller flere energiprodukter i engrosmar-

kedet som omfattes av artikkel 3, 4 og 5 i forordning (EU) nr. 1227/2011. Ved anvendelsen av artikkel 7, 8 og 12 i denne 

forordning på finansielle instrumenter som er knyttet til energiprodukter i engrosmarkedet, skal vedkommende myndigheter ta 

hensyn til særtrekkene ved definisjonene i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1227/2011 og bestemmelsene i artikkel 3, 4 og 5 i 

forordning (EU) nr. 1227/2011. 

4.  Vedkommende myndigheter skal på anmodning umiddelbart formidle alle opplysninger som kreves for formålet nevnt i 

nr. 1.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom 

energireguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1). 
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5.  Når en vedkommende myndighet er overbevist om at handlinger som er i strid med denne forordning, utføres eller har 

blitt utført på en annen medlemsstats territorium, eller at handlinger påvirker finansielle instrumenter som handles på en 

handelsplass i en annen medlemsstat, skal den underrette vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten og ESMA, samt 

ACER dersom det dreier seg om energiprodukter i engrosmarkedet, om dette på en mest mulig nøyaktig måte. Vedkommende 

myndigheter i de ulike medlemsstatene skal rådføre seg med hverandre og ESMA, og med ACER dersom det dreier seg om 

energiprodukter i engrosmarkedet, om hvilke tiltak som bør treffes, og underrette hverandre om viktige forhold i sakens videre 

utvikling. De skal samordne sin virksomhet for å unngå eventuelt dobbeltarbeid og overlapping når de anvender administrative 

sanksjoner og andre administrative tiltak i grenseoverskridende saker i samsvar med artikkel 30 og 31, og skal bistå hverandre i 

gjennomføringen av sine beslutninger. 

6.  Vedkommende myndighet i én medlemsstat kan anmode vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om bistand 

ved stedlige tilsyn eller undersøkelser. 

En anmodende vedkommende myndighet kan underrette ESMA om enhver anmodning som nevnt i første ledd. Dersom 

undersøkelsen eller tilsynet har grenseoverskridende virkninger, skal ESMA samordne undersøkelsene eller tilsynet dersom en 

av de vedkommende myndighetene anmoder om det. 

Dersom en vedkommende myndighet mottar en anmodning fra en vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om å 

foreta et stedlig tilsyn eller en undersøkelse, kan den iverksette ett av følgende tiltak: 

a)  Selv foreta det stedlige tilsynet eller undersøkelsen. 

b)  La vedkommende myndighet som har fremmet anmodningen, delta i et stedlig tilsyn eller en undersøkelse. 

c)  La vedkommende myndighet som har fremmet anmodningen, selv foreta det stedlige tilsynet eller undersøkelsen. 

d)  Utpeke revisorer eller sakkyndige til å foreta det stedlige tilsynet eller undersøkelsen. 

e)  Samarbeide med andre vedkommende myndigheter om utførelsen av bestemte tilsynsoppgaver. 

Vedkommende myndigheter kan også samarbeide med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater for å lette 

inndrivelsen av overtredelsesgebyrer. 

7.  Uten at det påvirker artikkel 258 i TEUV, kan en vedkommende myndighet hvis anmodning om opplysninger eller bistand 

i samsvar med nr. 1, 3, 4 og 5 ikke etterkommes innen rimelig tid, eller hvis anmodning om opplysninger eller bistand avvises, 

bringe dette inn for ESMA innen rimelig tid. 

I slike situasjoner kan ESMA handle i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, uten at det påvirker ESMAs 

mulighet til å handle i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

8.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide og utveksle opplysninger med relevante nasjonale reguleringsmyndigheter 

og tredjestaters reguleringsmyndigheter med ansvar for tilknyttede spotmarkeder dersom de har rimelig grunn til å mistenke at 

handlinger som utgjør innsidehandel, ulovlig spredning av innsideinformasjon eller markedsmanipulasjon i strid med denne 

forordning, utføres eller er blitt utført. Et slikt samarbeid skal sikre en samlet oversikt over finans- og spotmarkedene og gi 

mulighet for å avdekke og ilegge sanksjoner for markedsmisbruk på tvers av markeder og landegrenser. 

Når det gjelder utslippskvoter, skal samarbeidet og utvekslingen av opplysninger i henhold til første ledd også sikres ved 

følgende: 

a)  Auksjonsovervåkeren når det gjelder auksjoner av utslippskvoter eller andre auksjonsprodukter basert på utslippskvoter, 

som innehas i henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010.  
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b)  Vedkommende myndigheter, registerforvaltere, herunder den sentrale forvalteren, og andre offentlige organer som har 

ansvar for å føre tilsyn med overholdelsen av direktiv 2003/87/EF. 

ESMA skal ha en tilretteleggings- og samordningsrolle i forbindelse med samarbeidet og utvekslingen av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter og reguleringsmyndigheter i andre medlemsstater og tredjestater. Vedkommende myndigheter skal 

om mulig inngå samarbeidsavtaler med tredjestaters reguleringsmyndigheter med ansvar for tilknyttede spotmarkeder i samsvar 

med artikkel 26. 

9.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette rutiner og skjemaer for informasjonsutvekslingen og bistanden nevnt i denne artikkel. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 26 

Samarbeid med tredjestater 

1.  Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal om nødvendig inngå samarbeidsavtaler med tilsynsmyndighetene i 

tredjestater om utveksling av opplysninger med disse tilsynsmyndighetene og håndheving av forpliktelser i henhold til denne 

forordning i tredjestater. Disse samarbeidsavtalene skal minst sikre en effektiv utveksling av opplysninger, slik at ved-

kommende myndigheter kan utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning. 

En vedkommende myndighet skal underrette ESMA og andre vedkommende myndigheter om at den vurderer å inngå en slik 

avtale. 

2.  ESMA skal om mulig legge til rette for og samordne utarbeidingen av samarbeidsavtaler mellom vedkommende 

myndigheter og de berørte tilsynsmyndighetene i tredjestater. 

For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som 

omfatter en mal for samarbeidsavtaler som vedkommende myndigheter i medlemsstatene om mulig skal bruke. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med  

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

ESMA skal om mulig også legge til rette for og samordne utvekslingen mellom vedkommende myndigheter av opplysninger 

som er innhentet fra tilsynsmyndigheter i tredjestater, og som kan være relevante når det skal treffes tiltak i henhold til artikkel 

30 og 31. 

3.  Vedkommende myndigheter skal bare inngå samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndighetene i 

tredjestater dersom opplysningene som formidles, omfattes av garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er fastsatt 

i artikkel 27. Slik utveksling av opplysninger skal ha til formål å gi nevnte vedkommende myndigheter mulighet til å utføre sine 

oppgaver.  
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Artikkel 27 

Taushetsplikt 

1.  Alle konfidensielle opplysninger som mottas, utveksles eller overføres i henhold til denne forordning, skal være underlagt 

vilkårene for taushetsplikt fastsatt i nr. 2 og 3. 

2.  Alle opplysninger som utveksles mellom vedkommende myndigheter i henhold til denne forordning, og som gjelder 

forretnings- eller driftsvilkår og andre økonomiske eller personlige forhold, skal anses som konfidensielle og omfattes av 

kravene om taushetsplikt, med mindre vedkommende myndighet på det tidspunktet opplysningene meddeles, erklærer at 

opplysningene kan gis videre eller at videreformidling er nødvendig i forbindelse med rettsforfølgning. 

3.  Taushetsplikten gjelder alle personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndighet eller for enhver 

myndighet eller markedsaktør som vedkommende myndighet har delegert myndighet til, herunder revisorer og sakkyndige som 

vedkommende myndighet har inngått kontrakt med. Opplysninger som omfattes av taushetsplikten, kan ikke gis videre til noen 

annen person eller myndighet, unntatt når dette skjer i henhold til bestemmelser i unionsretten eller nasjonal rett. 

Artikkel 28 

Vern av personopplysninger 

Når det gjelder behandlingen av personopplysninger innenfor rammen av denne forordning, skal vedkommende myndigheter 

utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning i samsvar med nasjonale lover og forskrifter som innarbeider direktiv 

95/46/EF. Når det gjelder ESMAs behandling av personopplysninger innenfor rammen av denne forordning, skal ESMA 

overholde bestemmelsene i forordning (EF) nr. 45/2001. 

Personopplysninger skal oppbevares i en periode på høyst fem år. 

Artikkel 29 

Formidling av personopplysninger til tredjestater 

1.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan overføre personopplysninger til en tredjestat forutsatt at kravene i 

direktiv 95/46/EF er oppfylt, og bare fra sak til sak. Vedkommende myndighet skal påse at overføringen er nødvendig i henhold 

til denne forordning, og at tredjestaten ikke overfører opplysningene til en annen tredjestat med mindre den har fått uttrykkelig 

skriftlig tillatelse til dette og overholder vilkårene som vedkommende myndighet i medlemsstaten har angitt. 

2.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal bare gi videre opplysninger den har mottatt fra en vedkommende 

myndighet i en annen medlemsstat, til en tilsynsmyndighet i en tredjestat dersom vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten har fått uttrykkelig samtykke fra vedkommende myndighet som oversendte opplysningene, og eventuelt bare for 

de formålene som nevnte vedkommende myndighet har gitt sitt samtykke til. 

3.  Dersom en samarbeidsavtale inneholder bestemmelser om utveksling av personopplysninger, skal den være i samsvar med 

nasjonale lover og forskrifter som innarbeider direktiv 95/46/EF. 

KAPITTEL 5 

ADMINISTRATIVE TILTAK OG SANKSJONER 

Artikkel 30 

Administrative sanksjoner og andre administrative tiltak 

1.  Uten at det påvirker strafferettslige sanksjoner eller vedkommende myndigheters tilsynsmyndighet i henhold til  

artikkel 23, skal medlemsstatene i samsvar med nasjonal rett påse at vedkommende myndigheter har myndighet til å ilegge 

hensiktsmessige administrative sanksjoner og andre administrative tiltak i det minste ved følgende overtredelser: 

a)  Overtredelse av artikkel 14 og 15, artikkel 16 nr. 1 og 2, artikkel 17 nr. 1, 2, 4, 5 og 8, artikkel 18 nr. 1–6, artikkel 19 nr. 1, 

2, 3, 5, 6, 7 og 11 og artikkel 20 nr. 1.  
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b)  Manglende samarbeid eller oppfyllelse av forpliktelser i forbindelse med en undersøkelse, et tilsyn eller en anmodning som 

nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

Medlemsstatene kan innen 3. juli 2016 beslutte ikke å fastsette bestemmelser om administrative sanksjoner som nevnt i første 

ledd dersom overtredelsene nevnt i samme ledd bokstav a) eller b) allerede er omfattet av strafferettslige sanksjoner i henhold 

til nasjonal rett. I så fall skal medlemsstatene gi Kommisjonen og ESMA nærmere opplysninger om de relevante delene av sin 

strafferett. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og ESMA nærmere om bestemmelsene nevnt i første og annet ledd innen  

3. juli 2016. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen og ESMA om eventuelle senere endringer av disse bestemmelsene. 

2.  Medlemsstatene skal i samsvar med nasjonal rett påse at vedkommende myndigheter har myndighet til å ilegge minst 

følgende administrative sanksjoner og treffe minst følgende administrative tiltak ved overtredelsene nevnt i nr. 1 første ledd 

bokstav a): 

a)  Et pålegg der det kreves at personen som er ansvarlig for overtredelsen, sørger for at atferden opphører og ikke gjentas. 

b)  Inndragning av den fortjenesten som er oppnådd, eller det tapet som er unngått som følge av overtredelsen, i den grad dette 

kan fastslås. 

c)  En offentlig advarsel som angir hvem som er ansvarlig for overtredelsen, og overtredelsens karakter. 

d)  Tilbakekalling eller midlertidig inndragning av et verdipapirforetaks tillatelse. 

e)  Et midlertidig forbud mot å utøve ledelsesfunksjoner i verdipapirforetak, for personer med ledelsesansvar hos et 

verdipapirforetak og andre fysiske personer som holdes ansvarlige for overtredelsen. 

f)  Ved gjentatte overtredelser av artikkel 14 eller 15, et permanent forbud mot å utøve ledelsesfunksjoner i verdipapirforetak 

for personer med ledelsesansvar hos et verdipapirforetak og andre fysiske personer som holdes ansvarlige for overtredelsen. 

g)  Et midlertidig forbud mot å handle for egen regning, for personer med ledelsesansvar hos et verdipapirforetak og andre 

fysiske personer som holdes ansvarlige for overtredelsen. 

h)  Administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst tre ganger beløpet av den fortjenesten som er 

oppnådd, eller det tapet som er unngått som følge av overtredelsen, i den grad dette kan fastslås. 

i)  For fysiske personer, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 

i)  5 millioner euro for overtredelse av artikkel 14 og 15, eller i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den 

tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 2. juli 2014, 

ii)  1 million euro for overtredelse av artikkel 16 og 17, eller i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den 

tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 2. juli 2014, og 

iii)  500 000 euro for overtredelse av artikkel 18, 19 og 20, eller i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den 

tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 2. juli 2014.  
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j)  For juridiske personer, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 

i)  15 millioner euro eller 15 prosent av den juridiske personens samlede årsomsetning i henhold til det siste tilgjengelige 

regnskapet godkjent av ledelsesorganet, for overtredelse av artikkel 14 og 15, eller i medlemsstater som ikke har euro 

som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 2. juli 2014, 

ii)  2,5 millioner euro eller 2 prosent av samlet årsomsetning i henhold til det siste tilgjengelige regnskapet godkjent av 

ledelsesorganet, for overtredelse av artikkel 16 og 17, eller i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den 

tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 2. juli 2014, og 

iii)  1 million euro for overtredelse av artikkel 18, 19 og 20, eller i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den 

tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 2. juli 2014. 

Henvisninger til vedkommende myndighet i dette nummer påvirker ikke muligheten for at vedkommende myndighet kan utføre 

sine oppgaver på en av måtene nevnt i artikkel 23 nr. 1. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav j) i) og ii) skal relevant samlet årsomsetning, dersom den juridiske personen er et 

morforetak eller et datterforetak som skal utarbeide konsernregnskaper i henhold til direktiv 2013/34/EU(1), være samlet 

årsomsetning eller tilsvarende type inntekt i samsvar med relevante regnskapsdirektiver – rådsdirektiv 86/635/EØF(2) for 

banker og rådsdirektiv 91/674/EØF(3) for forsikringsselskaper – i henhold til siste tilgjengelige konsernregnskap godkjent av 

ledelsesorganet i det overordnede morforetaket. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette at vedkommende myndigheter kan ha annen myndighet i tillegg til den som er nevnt i nr. 2, 

og kan fastsette strengere sanksjoner enn dem som er angitt i nevnte nummer. 

Artikkel 31 

Utøvelse av tilsyns- og sanksjonsmyndighet 

1.  Medlemsstatene skal påse at vedkommende myndigheter, når de fastsetter typen av og nivået på administrative 

sanksjoner, tar hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder eventuelt 

a)  overtredelsens grovhet og varighet, 

b)  graden av ansvar hos personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

c)  den finansielle styrken til personen som er ansvarlig for overtredelsen, slik den framgår for eksempel av en juridisk persons 

samlede omsetning eller av en fysisk persons årsinntekt, 

d)  størrelsen på fortjenesten som er oppnådd, eller tapet som er unngått av personen som er ansvarlig for overtredelsen, i den 

grad dette kan fastslås, 

e)  viljen hos personen som er ansvarlig for overtredelsen, til å samarbeide med vedkommende myndighet, uten at det påvirker 

hensynet til å sikre tilbakebetaling av denne personens oppnådde fortjeneste eller unngåtte tap,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av |europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

(2) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT L 374 av 

31.12.1991, s. 7). 
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f)  tidligere overtredelser begått av personen som er ansvarlig for overtredelsen, og 

g)  tiltak som personen som er ansvarlig for overtredelsen, har truffet for å forhindre at den gjentas. 

2.  Ved utøvelsen av sin myndighet til å ilegge administrative sanksjoner og andre administrative tiltak i henhold til artikkel 

30 skal vedkommende myndigheter samarbeide nært for å sikre at utøvelsen av deres tilsyns- og undersøkelsesmyndighet og de 

administrative sanksjonene de ilegger, og andre administrative tiltak de treffer, er effektive og hensiktsmessige i henhold til 

denne forordning. De skal samordne sine handlinger i samsvar med artikkel 25 for å unngå dobbeltarbeid og overlapping når de 

utøver sin tilsyns- og undersøkelsesmyndighet og ilegger administrative sanksjoner i forbindelse med grenseoverskridende 

saker. 

Artikkel 32 

Melding om overtredelser 

1.  Medlemsstatene skal påse at vedkommende myndigheter etablerer effektive ordninger som gjør det mulig å melde 

faktiske eller potensielle overtredelser av denne forordning til vedkommende myndigheter. 

2.  Ordningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte 

a)  særlige rutiner for mottak av meldinger om overtredelser og oppfølging av dem, herunder etablering av sikre kommuni-

kasjonskanaler for slike meldinger, 

b)  innenfor deres ansettelsesforhold, tilstrekkelig beskyttelse for personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale, og som 

melder om overtredelser eller anklages for overtredelser, mot gjengjeldelse, diskriminering og andre typer urettferdig 

behandling, og 

c)  vern av personopplysninger både for den personen som melder om overtredelsen, og den fysiske personen som angivelig 

har begått overtredelsen, herunder vern av deres identitet på alle trinn i prosessen, med mindre nasjonal rett krever 

opplysningene framlagt i forbindelse med undersøkelser eller etterfølgende rettsforfølgning. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at arbeidsgivere som utøver virksomhet regulert av regulering for finansielle tjenester, har 

innført egnede interne rutiner slik at deres arbeidstakere kan melde om overtredelser av denne forordning. 

4.  Medlemsstatene kan fastsette at det i samsvar med nasjonal rett kan gis økonomiske insentiver til personer som gir 

relevante opplysninger om potensielle overtredelser av denne forordning, dersom disse personene ikke har andre allerede 

eksisterende rettslige eller avtalefestede forpliktelser til å melde disse opplysningene, og forutsatt at opplysningene er nye og 

fører til ilegging av en administrativ eller strafferettslig sanksjon eller iverksetting av et annet administrativt tiltak for en 

overtredelse av denne forordning. 

5.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å angi nærmere rutiner som nevnt i nr. 1, herunder ordninger for 

melding og oppfølging av meldinger og tiltak for vern av personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale og tiltak for vern 

av personopplysninger. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 36 

nr. 2. 

Artikkel 33 

Utveksling av opplysninger med ESMA 

1.  Vedkommende myndigheter skal årlig framlegge for ESMA aggregerte opplysninger om alle administrative sanksjoner og 

andre administrative tiltak som vedkommende myndighet har ilagt i samsvar med artikkel 30, 31 og 32. ESMA skal 

offentliggjøre disse opplysningene i en årlig rapport. Vedkommende myndigheter skal også årlig gi ESMA anonymiserte og 

aggregerte data om alle administrative undersøkelser som er gjennomført i samsvar med disse artiklene.  
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2.  Dersom medlemsstatene i samsvar med artikkel 30 nr. 1 annet ledd har fastsatt strafferettslige sanksjoner for overtredel-

sene omhandlet i nevnte artikkel, skal deres vedkommende myndigheter årlig gi ESMA anonymiserte og aggregerte data om 

alle strafferettslige etterforskninger som er gjennomført og alle strafferettslige sanksjoner som er ilagt av rettsmyndighetene i 

samsvar med artikkel 30, 31 og 32. ESMA skal offentliggjøre opplysninger om ilagte strafferettslige sanksjoner i en årlig 

rapport. 

3.  Dersom vedkommende myndighet har offentliggjort administrative eller strafferettslige sanksjoner eller andre 

administrative tiltak, skal den samtidig underrette ESMA om dette. 

4.  Dersom en offentliggjort administrativ eller strafferettslig sanksjon eller et annet administrativt tiltak gjelder et verdipapir-

foretak som har tillatelse i samsvar med direktiv 2014/65/EU, skal ESMA tilføye en henvisning til sanksjonen eller tiltaket som 

er offentliggjort, i registeret over verdipapirforetak opprettet i henhold til artikkel 5 nr. 3 i nevnte direktiv. 

5.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette framgangsmåter og skjemaer for utvekslingen av opplysninger som nevnt i denne artikkel. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2016. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 34 

Offentliggjøring av vedtak 

1.  Med forbehold for tredje ledd skal vedkommende myndigheter på sitt nettsted offentliggjøre alle vedtak om ilegging av en 

administrativ sanksjon eller et annet administrativt tiltak for overtredelse av denne forordning, umiddelbart etter at personen 

som er omfattet av vedtaket, har blitt underrettet om vedtaket. Offentliggjøringen skal minst inneholde opplysninger om 

overtredelsens type og art og identiteten til den personen vedtaket gjelder. 

Første ledd gjelder ikke for vedtak som pålegger tiltak av undersøkelsesmessig karakter. 

Dersom en vedkommende myndighet etter en individuell forholdsmessighetsvurdering anser at offentliggjøring av identiteten 

til den juridiske personen som er omfattet av vedtaket, eller av personopplysninger om en fysisk person, vil være 

uforholdsmessig, eller dersom offentliggjøringen vil kunne medføre fare for en pågående undersøkelse eller finansmarkedenes 

stabilitet, skal den enten 

a)  utsette offentliggjøringen av vedtaket til det ikke lenger foreligger noen grunn til utsettelse, 

b)  offentliggjøre vedtaket i anonymisert form på en måte som er i samsvar med nasjonal rett, forutsatt at en slik 

offentliggjøring sikrer et effektivt vern av de aktuelle personopplysningene, eller 

c)  unnlate å offentliggjøre vedtaket dersom vedkommende myndighet anser at offentliggjøring i samsvar med bokstav a) eller 

b) vil være utilstrekkelig til å sikre 

i)  at finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare, eller 

ii)  at offentliggjøringen av slike vedtak er forholdsmessig når det gjelder tiltak som anses å være av mindre betydning.  
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Dersom en vedkommende myndighet treffer en beslutning om å offentliggjøre vedtaket i anonymisert form som nevnt i tredje 

ledd bokstav b), kan den utsette offentliggjøringen av de relevante opplysningene i en rimelig tidsperiode dersom det kan antas 

at grunnene til å anonymisere offentliggjøringen vil falle bort i løpet av denne perioden. 

2.  Dersom vedtaket påklages til en nasjonal rettsmyndighet, forvaltningsmyndighet eller annen myndighet, skal 

vedkommende myndigheter umiddelbart offentliggjøre slike opplysninger på sitt nettsted samt senere opplysninger om 

resultatet av en slik klage. I tillegg skal ethvert vedtak om å omgjøre et vedtak som er påklaget, også offentliggjøres. 

3.  Vedkommende myndigheter skal påse at ethvert vedtak som offentliggjøres i samsvar med denne artikkel, er tilgjengelig 

på deres nettsted i minst fem år etter offentliggjøringen. Personopplysninger i disse vedtakene skal bli liggende på ved-

kommende myndighets nettsted så lenge det er nødvendig, i samsvar med gjeldende personvernregler. 

KAPITTEL 6 

DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 35 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 6 nr. 5 og 6, artikkel 12 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 tredje ledd, 

artikkel 17 nr. 3 og artikkel 19 nr. 13 og 14 gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 2. juli 2014. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 6 nr. 5 og 6, artikkel 12 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 tredje ledd, artikkel 17 nr. 3 og 

artikkel 19 nr. 13 og 14 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling 

innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får virkning dagen etter at den er 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten 

av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 5 og 6, artikkel 12 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 tredje ledd, artikkel 17  

nr. 3 eller artikkel 19 nr. 13 eller 14 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot den 

delegerte rettsakten innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

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

innsigelse. Fristen kan forlenges med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 36 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/EF(1). Nevnte 

komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2001/528/EF av 6. juni 2001 om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité (EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45). 
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KAPITTEL 7 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 37 

Oppheving av direktiv 2003/6/EF og dets gjennomføringstiltak 

Direktiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2004/72/EF, 2003/125/EF(1) og 2003/124/EF(2) samt kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2273/2003(3) oppheves med virkning fra 3. juli 2016. Henvisninger til direktiv 2003/6/EF skal forstås som henvisninger til 

denne forordning og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 38 

Rapportering 

Senest 3. juli 2019 skal Kommisjonen oversende til Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av denne 

forordning, eventuelt sammen med et forslag til regelverksendring. I rapporten skal det blant annet foretas en vurdering av 

a)  hvor hensiktsmessig det er å innføre felles regler om at alle medlemsstater skal fastsette administrative sanksjoner for 

innsidehandel og markedsmanipulasjon, 

b)  om definisjonen av innsideinformasjon er tilstrekkelig til å dekke alle opplysninger som vedkommende myndigheter 

trenger for å bekjempe markedsmisbruk på en effektiv måte, 

c)  om vilkårene for å pålegge et handelsforbud i samsvar med artikkel 19 nr. 11 er hensiktsmessig for å identifisere om det 

foreligger ytterligere omstendigheter der forbudet bør gjelde, 

d)  muligheten for å fastsette et rammeverk i Unionen for overvåking av ordrebøkene på tvers av markeder med hensyn til 

markedsmisbruk, herunder anbefalinger om et slikt rammeverk, 

e)  anvendelsesområdet for bestemmelsene om referanseverdier. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav a) skal ESMA foreta en kartlegging av anvendelsen av administrative sanksjoner, og 

dersom medlemsstatene i henhold til artikkel 30 nr. 1 annet ledd har fastsatt strafferettslige sanksjoner som omhandlet i nevnte 

artikkel for overtredelse av denne forordning, en kartlegging også av anvendelsen av strafferettslige sanksjoner i 

medlemsstatene. Karleggingen skal også omfatte opplysninger som gjøres tilgjengelige i henhold til artikkel 33 nr. 1 og 2. 

Artikkel 39 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2003/125/EF av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn 

til korrekt framstilling av investeringsanbefalinger og opplysning om interessekonflikter (EUT L 339 av 24.12.2003, s. 73). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2003/124/EF av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn 

til definisjon og offentliggjøring av innsideinformasjon og definisjon av markedsmanipulering (EUT L 339 av 24.12.2003, s. 70). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med 

hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle instrumenter (EUT L 336 av 23.12.2008, s. 33). 
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2.  Den får anvendelse fra 3. juli 2016, med unntak av artikkel 4 nr. 4 og 5, artikkel 5 nr. 6, artikkel 6 nr. 5 og 6, artikkel 7  

nr. 5, artikkel 11 nr. 9, 10 og 11, artikkel 12 nr. 5, artikkel 13 nr. 7 og 11, artikkel 16 nr. 5, artikkel 17 nr. 2 tredje ledd, artikkel 

17 nr. 3, 10 og 11, artikkel 18 nr. 9, artikkel 19 nr. 13, 14 og 15, artikkel 20 nr. 3, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 9, artikkel 26 

nr. 2 annet, tredje og fjerde ledd, artikkel 32 nr. 5 og artikkel 33 nr. 5, som får anvendelse fra 2. juli 2014. 

3.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å overholde artikkel 22, 23 og 30, artikkel 31 nr. 1 og artikkel 32 og 34 

fra 3. juli 2016. 

4.  Henvisninger i denne forordning til direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 skal før 3. januar 2017 forstås 

som henvisninger til direktiv 2004/39/EF i samsvar med sammenligningstabellen i vedlegg IV til direktiv 2014/65/EU, i den 

utstrekning nevnte sammenligningstabell inneholder bestemmelser som viser til direktiv 2004/39/EF. 

Når det i bestemmelsene i denne forordning vises til OHF-er, vekstmarkeder for SMB-er, utslippskvoter eller 

auksjonsprodukter basert på utslippskvoter, får disse bestemmelsene ikke anvendelse på OHF-er, vekstmarkeder for SMB-er, 

utslippskvoter og auksjonsprodukter basert på utslippskvoter før 3. januar 2017. 

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

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet President 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 For Rådet Formann 
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VEDLEGG I 

A. Indikatorer på manipulerende atferd relatert til falske eller villedende signaler og kurssikring 

Ved anvendelsen av artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i denne forordning og uten at det påvirker formene for atferd angitt i nr. 2 i 

samme artikkel, skal markedsdeltakere og vedkommende myndigheter ved undersøkelse av transaksjoner og handelsordrer 

ta hensyn til følgende ikke-uttømmende liste over indikatorer, som ikke nødvendigvis i seg selv skal anses som 

markedsmanipulasjon: 

a)  I hvilken utstrekning handelsordrer som inngis, eller transaksjoner som utføres, utgjør en betydelig andel av det daglige 

handelsvolumet til det relevante finansielle instrumentet, den tilknyttede spotkontrakten på varer eller auksjons-

produktet basert på utslippskvoter, særlig når disse aktivitetene fører til en betydelig kursendring. 

b)  I hvilken utstrekning handelsordrer som inngis, eller transaksjoner som utføres av personer med en betydelig kjøps- 

eller salgsposisjon i et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på 

utslippskvoter, medfører betydelige endringer i kursen på det finansielle instrumentet, den tilknyttede spotkontrakten på 

varer eller auksjonsproduktet basert på utslippskvoter. 

c)  Om transaksjoner som er utført, ikke medfører reelt endret eierskap til et finansielt instrument, en tilknyttet 

spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter. 

d)  I hvilken utstrekning handelsordrer som inngis, transaksjoner som utføres eller ordrer som trekkes, omfatter reversering 

av posisjoner i løpet av et kort tidsrom og utgjør en betydelig andel av det daglige handelsvolumet til det relevante 

finansielle instrumentet, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, og kan 

være forbundet med betydelige endringer i kursen på et finansielt instrument, en tilknyttet spotkontrakt på varer eller et 

auksjonsprodukt basert på utslippskvoter. 

e)  I hvilken utstrekning handelsordrer som inngis, eller transaksjoner som utføres, er konsentrert til et kort tidsrom av 

handelsperioden og medfører en kursendring som senere reverseres. 

f)  I hvilken utstrekning handelsordrer som inngis, endrer beste kjøps- eller salgskurs på et finansielt instrument, en 

tilknyttet spotkontrakt på varer eller et auksjonsprodukt basert på utslippskvoter, eller mer generelt opplysningene om 

ordreboken som er tilgjengelig for markedsdeltakerne, og annulleres før de utføres. 

g)  I hvilken utstrekning handelsordrer inngis eller transaksjoner utføres på eller omkring et bestemt tidspunkt når 

referansepriser, oppgjørspriser eller verdiberegninger foretas, og dette medfører en kursendring som har innvirkning på 

slike priser eller beregninger. 

B. Indikatorer på manipulerende atferd der det benyttes falske planer eller enhver annen form for bedrag eller påfunn 

Ved anvendelsen av artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i denne forordning og uten at det påvirker formene for atferd angitt i nr. 2 i 

samme artikkel, skal markedsdeltakere og vedkommende myndigheter ved undersøkelse av transaksjoner og handelsordrer 

ta hensyn til følgende ikke-uttømmende liste over indikatorer som ikke nødvendigvis i seg selv skal anses som 

markedsmanipulasjon: 

a)  Om handelsordrer er gitt eller transaksjoner utført av personer før eller etter at samme personer eller personer tilknyttet 

dem har utbredt falske eller villedende opplysninger. 

b)  Om handelsordrer er gitt eller transaksjoner utført av personer før eller etter at samme personer eller personer tilknyttet 

dem har utarbeidet eller formidlet investeringsanbefalinger som er feilaktige, tendensiøse eller beviselig påvirket av 

vesentlige interesser. 
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell 

Denne forordning Direktiv 2003/6/EF 

Artikkel 1  

Artikkel 2  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) Artikkel 9 første ledd 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav c)  

Artikkel 2 nr. 1 bokstav d) Artikkel 9 annet ledd 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 9 første ledd 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 10 bokstav a) 

Artikkel 3 nr. 1 punkt 1 Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 1 punkt 2  

Artikkel 3 nr. 1 punkt 3  

Artikkel 3 nr. 1 punkt 4  

Artikkel 3 nr. 1 punkt 5  

Artikkel 3 nr. 1 punkt 6 Artikkel 1 nr. 4 

Artikkel 3 nr. 1 punkt 7  

Artikkel 3 nr. 1 punkt 8  

Artikkel 3 nr. 1 punkt 9 Artikkel 1 nr. 5 

Artikkel 3 nr. 1 punkt 10  

Artikkel 3 nr. 1 punkt 11  

Artikkel 3 nr. 1 punkt 12 Artikkel 1 nr. 7 

Artikkel 3 nr. 1 punkt 13 Artikkel 1 nr. 6 

Artikkel 3 nr. 1 punkt 14–35  

Artikkel 4  

Artikkel 5 Artikkel 8 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 7 

Artikkel 6 nr. 2  

Artikkel 6 nr. 3  

Artikkel 6 nr. 4  

Artikkel 6 nr. 5  

Artikkel 6 nr. 6  

Artikkel 6 nr. 7  
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Denne forordning Direktiv 2003/6/EF 

Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) Artikkel 1 nr. 1 første ledd 

Artikkel 7 nr. 1 bokstav b) Artikkel 1 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 7 nr. 1 bokstav c)  

Artikkel 7 nr. 1 bokstav d) Artikkel 1 nr. 1 tredje ledd 

Artikkel 7 nr. 2  

Artikkel 7 nr. 3  

Artikkel 7 nr. 4  

Artikkel 7 nr. 5  

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 første ledd 

Artikkel 8 nr. 2  

Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) Artikkel 3 bokstav b) 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav b)  

Artikkel 8 nr. 3  

Artikkel 8 nr. 4 bokstav a) Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 8 nr. 4 bokstav b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 8 nr. 4 bokstav c) Artikkel 2 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 8 nr. 4 bokstav d) Artikkel 2 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 8 nr. 4 annet ledd Artikkel 4 

Artikkel 8 nr. 5 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 1  

Artikkel 9 nr. 2  

Artikkel 9 nr. 3 bokstav a) Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 9 nr. 3 bokstav b) Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 9 nr. 4  

Artikkel 9 nr. 5  

Artikkel 9 nr. 6  

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 3 bokstav a) 

Artikkel 10 nr. 2  

Artikkel 11  

Artikkel 12 nr. 1  

Artikkel 12 nr. 1 bokstav a) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 12 nr. 1 bokstav b) Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 12 nr. 1 bokstav c) Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) 
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Denne forordning Direktiv 2003/6/EF 

Artikkel 12 nr. 1 bokstav d)  

Artikkel 12 nr. 2 bokstav a) Artikkel 1 nr. 2 annet ledd første strekpunkt 

Artikkel 12 nr. 2 bokstav b) Artikkel 1 nr. 2 annet ledd annet strekpunkt 

Artikkel 12 nr. 2 bokstav c)  

Artikkel 12 nr. 2 bokstav d) Artikkel 1 nr. 2 annet ledd tredje strekpunkt 

Artikkel 12 nr. 2 bokstav e)  

Artikkel 12 nr. 3  

Artikkel 12 nr. 4  

Artikkel 12 nr. 5 Artikkel 1 nr. 2 tredje ledd 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) annet ledd 

Artikkel 13 nr. 1  

Artikkel 13 nr. 2  

Artikkel 13 nr. 3  

Artikkel 13 nr. 4  

Artikkel 13 nr. 5  

Artikkel 13 nr. 6  

Artikkel 13 nr. 7  

Artikkel 13 nr. 8  

Artikkel 13 nr. 9  

Artikkel 13 nr. 10  

Artikkel 13 nr. 11  

Artikkel 14 bokstav a) Artikkel 2 nr. 1 første ledd 

Artikkel 14 bokstav b) Artikkel 3 bokstav b) 

Artikkel 14 bokstav c) Artikkel 3 bokstav a) 

Artikkel 15 Artikkel 5 

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 6 nr. 6 

Artikkel 16 nr. 2 Artikkel 6 nr. 9 

Artikkel 16 nr. 3  

Artikkel 16 nr. 4  

Artikkel 16 nr. 5 Artikkel 6 nr. 10 sjuende strekpunkt 

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 17 nr. 1 tredje ledd Artikkel 9 tredje ledd 

Artikkel 17 nr. 2  
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Denne forordning Direktiv 2003/6/EF 

Artikkel 17 nr. 3  

Artikkel 17 nr. 4 Artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 17 nr. 5  

Artikkel 17 nr. 6  

Artikkel 17 nr. 7  

Artikkel 17 nr. 8 Artikkel 6 nr. 3 første og annet ledd 

Artikkel 17 nr. 9  

Artikkel 17 nr. 10 Artikkel 6 nr. 10 første og annet strekpunkt 

Artikkel 17 nr. 11  

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 6 nr. 3 tredje ledd 

Artikkel 18 nr. 2  

Artikkel 18 nr. 3  

Artikkel 18 nr. 4  

Artikkel 18 nr. 5  

Artikkel 18 nr. 6  

Artikkel 18 nr. 7 Artikkel 9 tredje ledd 

Artikkel 18 nr. 8  

Artikkel 18 nr. 9 Artikkel 6 nr. 10 fjerde strekpunkt 

Artikkel 19 nr. 1 Artikkel 6 nr. 4 

Artikkel 19 nr. 1 bokstav a) Artikkel 6 nr. 4 

Artikkel 19 nr. 1 bokstav b)  

Artikkel 19 nr. 2  

Artikkel 19 nr. 3  

Artikkel 19 nr. 4 bokstav a)  

Artikkel 19 nr. 4 bokstav b)  

Artikkel 19 nr. 5–13  

Artikkel 19 nr. 14 Artikkel 6 nr. 10 femte strekpunkt 

Artikkel 19 nr. 15 Artikkel 6 nr. 10 femte strekpunkt 

Artikkel 20 nr. 1 Artikkel 6 nr. 5 

Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 6 nr. 8 

Artikkel 20 nr. 3 Artikkel 6 nr. 10 sjette strekpunkt og artikkel 6 nr. 11 

Artikkel 21 Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) annet punktum 

Artikkel 22 Artikkel 11 første ledd og artikkel 10 

Artikkel 23 nr. 1 Artikkel 12 nr. 1 
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Denne forordning Direktiv 2003/6/EF 

Artikkel 23 nr. 1 bokstav a) Artikkel 12 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 23 nr. 1 bokstav b) Artikkel 12 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 23 nr. 1 bokstav c) Artikkel 12 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 23 nr. 1 bokstav d) Artikkel 12 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav a) Artikkel 12 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav b) Artikkel 12 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav c)  

Artikkel 23 nr. 2 bokstav d) Artikkel 12 nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav e)  

Artikkel 23 nr. 2 bokstav f)  

Artikkel 23 nr. 2 bokstav g) Artikkel 12 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav h) Artikkel 12 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav i) Artikkel 12 nr. 2 bokstav g) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav j) Artikkel 12 nr. 2 bokstav f) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav k) Artikkel 12 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav l) Artikkel 12 nr. 2 bokstav h) 

Artikkel 23 nr. 2 bokstav m) Artikkel 6 nr. 7 

Artikkel 23 nr. 3  

Artikkel 23 nr. 4  

Artikkel 24 nr. 1 Artikkel 15a nr. 1 

Artikkel 24 nr. 2 Artikkel 15a nr. 2 

Artikkel 24 nr. 3  

Artikkel 25 nr. 1 første ledd Artikkel 16 nr. 1 

Artikkel 25 nr. 2 Artikkel 16 nr. 2 og artikkel 16 nr. 4 fjerde ledd 

Artikkel 25 nr. 2 bokstav a) Artikkel 16 nr. 2 annet ledd første strekpunkt og artikkel 16 nr. 4 

fjerde ledd 

Artikkel 25 nr. 2 bokstav b)  

Artikkel 25 nr. 2 bokstav c) Artikkel 16 nr. 2 annet ledd annet strekpunkt og artikkel 16 nr. 4 fjerde 

ledd 

Artikkel 25 nr. 2 bokstav d) Artikkel 16 nr. 2 annet ledd tredje strekpunkt og artikkel 16 nr. 4 

fjerde ledd 

Artikkel 25 nr. 3  

Artikkel 25 nr. 4 Artikkel 16 nr. 2 første punktum 

Artikkel 25 nr. 5 Artikkel 16 nr. 3 

Artikkel 25 nr. 6 Artikkel 16 nr. 4 
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Denne forordning Direktiv 2003/6/EF 

Artikkel 25 nr. 7 Artikkel 16 nr. 2 fjerde ledd og artikkel 16 nr. 4 fjerde ledd 

Artikkel 25 nr. 8  

Artikkel 25 nr. 9 Artikkel 16 nr. 5 

Artikkel 26  

Artikkel 27 nr. 1  

Artikkel 27 nr. 2  

Artikkel 27 nr. 3 Artikkel 13 

Artikkel 28  

Artikkel 29  

Artikkel 30 nr. 1 første ledd Artikkel 14 nr. 1 

Artikkel 30 nr. 1 bokstav a)  

Artikkel 30 nr. 1 bokstav b) Artikkel 14 nr. 3 

Artikkel 30 nr. 2  

Artikkel 30 nr. 3  

Artikkel 31  

Artikkel 32  

Artikkel 33 nr. 1 Artikkel 14 nr. 5 første ledd 

Artikkel 33 nr. 2  

Artikkel 33 nr. 3 Artikkel 14 nr. 5 annet ledd 

Artikkel 33 nr. 4 Artikkel 14 nr. 5 tredje ledd 

Artikkel 33 nr. 5  

Artikkel 34 nr. 1 Artikkel 14 nr. 4 

Artikkel 34 nr. 2  

Artikkel 34 nr. 3  

Artikkel 35  

Artikkel 36 nr. 1 Artikkel 17 nr. 1 

Artikkel 36 nr. 2  

Artikkel 37 Artikkel 20 

Artikkel 38  

Artikkel 39 Artikkel 21 

Vedlegg  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/1717 

av 14. november 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1093/2010 med hensyn til Den europeiske banktilsynsmyndighets sete(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

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

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter samråd med Den europeiske sentralbank, 

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

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av Det forente kongerikes underretning av 29. mars 2017 om at det har til hensikt å melde seg ut av Unionen 

i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union («TEU»), har de øvrige 27 medlemsstatene, som var samlet 

innenfor rammen av møtet i Rådet 20. november 2017, valgt Paris i Frankrike som nytt sete for Den europeiske 

banktilsynsmyndighet («Myndigheten»). 

2) Idet det tas hensyn til fellesrapporten av 8. desember 2017 fra forhandlerne for Den europeiske union og Det forente 

kongerikes regjering om framdriften i fase 1 av forhandlingene i henhold til artikkel 50 i TEU om Det forente 

kongerikes ordnede utmelding fra Den europeiske union, særlig kapittelet om det økonomiske oppgjøret, og til Det 

forente kongerikes forpliktende tilsagn om å bidra til Unionens alminnelige budsjett for regnskapsårene 2019 og 2020 

som om det fortsatt var i Unionen, og om å bidra med sin andel av finansieringen av utestående forpliktelser per  

31. desember 2020, skal utgiftene til flytting av Myndighetens sete etter Det forente Kongerikes beslutning om 

utmelding fra Unionen, bæres av alle Unionens skattebetalere gjennom Unionens alminnelige budsjett. Det forente 

kongerike har tilbudt seg å diskutere med de av unionens byråer som er beliggende i London, hvordan de kan redusere 

kostnadene i forbindelse med utmeldingen. 

3) Under henvisning til artikkel 50 nr. 3 i TEU bør Myndigheten innta sitt nye sete fra og med 30. mars 2019.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 16.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 260/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 197 av 8.6.2018, s. 72. 

(2) Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. november 2018. 

2019/EØS/102/15 
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4) For å sikre at Myndigheten fungerer som den skal på sitt nye tilholdssted, bør det inngås en vertsstatsavtale mellom 

Myndigheten og Frankrike, og et eiendomsprosjekt bør godkjennes i samsvar med artikkel 88 i delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 1271/2013(1) før Myndigheten inntar sitt nye sete. De nye lokalene bør stå klare og være egnet til 

permanent innflytting senest 30. mars 2019. Vertsstatsavtalen bør gjenspeile de franske myndighetenes ansvar for å tilby 

de mest egnede vilkårene slik at Myndigheten kan fungere etter hensikten i forbindelse med flyttingen. 

5) Overføringen av Myndighetens sete reiser ikke tvil om stillingsoversikten som er vedtatt av Europaparlamentet og 

Rådet, og heller ikke om tjenestemannsvedtektenes anvendelse på tjenestemenn eller andre ansatte som arbeider hos 

Myndigheten. 

6) Flyttingen av Myndigheten bør ikke få noen konsekvenser for utøvelsen av de europeiske tilsynsmyndigheters særskilte 

mandater eller for opprettholdelsen av deres særskilte rettslige status. Flyttingen kan, der det er relevant, gjøre det mulig 

for Unionens byråer å dele administrative støttetjenester og eiendomsdriftstjenester som ikke er knyttet til kjernevirk-

somheten. 

7) Forbindelsene mellom Unionens institusjoner skal bygge på et gjensidig lojalt samarbeid der hver institusjon opptrer 

innenfor rammene av den myndighet den er tillagt i henhold til TEU og traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

og i overensstemmelse med de framgangsmåter, vilkår og mål som er fastsatt der. 

8) For å gi Myndigheten tilstrekkelig tid til å flytte bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig etter at den er 

vedtatt i samsvar med den ordinære regelverksprosedyren. 

9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2) bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 7 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal lyde: 

«Artikkel 7 

Hjemsted 

Myndigheten har sitt sete i Paris i Frankrike. 

Plasseringen av Myndighetens sete skal ikke påvirke Myndighetens utøvelse av sine oppgaver og fullmakter, organiseringen 

av dens styringsstruktur, driften av hovedorganisasjonen eller hovedfinansieringen av dens virksomhet, og samtidig skal det 

være mulig, der det er relevant, for Unionens byråer å dele administrative støttetjenester og eiendomsdriftstjenester som ikke 

er knyttet til kjernevirksomheten. Senest 30. mars 2019 og deretter hver tolvte måned skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om de europeiske tilsynsmyndigheters overholdelse av dette kravet.» 

Artikkel 2 

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

Denne forordning får anvendelse fra 30. mars 2019. 

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

Utferdiget i Strasbourg 14. november 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

K. EDTSTADLER 

Formann 

 __________  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1271/2013 av 30. september 2013 om det finansielle rammereglement for organene nevnt i  

artikkel 208 i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 av 7.12.2013, s. 42). 

(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). 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/72 

av 4. oktober 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for 

kortbaserte betalingstransaksjoner med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de kravene som 

betalingskortordninger og behandlingsenheter skal oppfylle for å sikre at de er uavhengige med hensyn til 

regnskap, organisering og beslutningsprosesser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 av 29. april 2015 om formidlingsgebyrer for 

kortbaserte betalingstransaksjoner(1), særlig artikkel 7 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å spesifisere de kravene som sikrer at betalingskortordninger og behandlingsenheter holdes atskilt fra hverandre, bør 

det fastsettes visse vilkår når det gjelder betalingskortordningers og behandlingsenheters regnskap, organisering og 

beslutningsprosesser, uansett hvilken juridisk form disse enhetene har. 

2) Betalingskortordninger og behandlingsenheter bør ha regnskapsprosedyrer som gjør det mulig for dem å utarbeide 

finansiell informasjon om separate resultatregnskaper samt forklarende noter til denne finansielle informasjonen. Disse 

kravene bør ikke erstatte eller endre regnskapsprinsipper og -standarder eller krav i forbindelse med årsregnskaper som 

allerede gjelder for betalingskortordninger og behandlingsenheter. 

3) For dette formål er det hensiktsmessig å angi hvordan kostnader og inntekter bør fordeles innenfor rammen av disse 

regnskapsprosedyrene. Regnskapsprosedyrene bør være behørig dokumentert, særlig med hensyn til overføring av 

midler mellom betalingskortordninger og behandlingsenheter. 

4) For å sikre uavhengighet bør betalingskortordninger og deltakende behandlingsenheter utarbeide finansiell informasjon 

minst en gang i året, og denne informasjonen bør revideres av en uavhengig revisor. Informasjonen og gjennomgåelsen av 

den bør på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter, slik at de kan sikre at uavhengighetskravene 

overholdes. 

5) Betalingskortordninger og behandlingsenheter som ikke er separate juridiske personer, bør i det minste være organisert som 

forskjellige interne forretningsenheter. Medarbeidere i betalingskortordninger og medarbeidere i behandlingsenheter, 

herunder den øverste ledelsen, bør være uavhengige av hverandre og være plassert i atskilte arbeidsområder med begrenset 

og kontrollert adgang. For å fremme den øverste ledelsens uavhengighet når to enheter inngår i samme konsern, og for å 

hindre et «svingdørssystem», bør det være forbudt for den øverste ledelsen å påta seg arbeid for den andre siden av 

virksomheten i minst ett år etter at de har forlatt den enheten de arbeidet for.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 18.1.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 261/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 123 av 19.5.2015, s. 1. 

2019/EØS/102/16 
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6) Medarbeidere i betalingskortordninger bør bare tillates å utføre oppgaver knyttet til utforming, oppdatering eller 

gjennomføring av behandlingstjenester når særlige vilkår som skal sikre overholdelse av uavhengighetskravene, er 

oppfylt. 

7) For å unngå at betalingskortordninger eller behandlingsenheter gjennom sine medarbeidere stimuleres til å gi hverandre 

særbehandling eller innsideinformasjon som ikke er tilgjengelig for konkurrenter, bør godtgjøringsordningene for 

medarbeidere i betalingskortordninger og behandlingsenheter verken direkte eller indirekte baseres på behandlings-

enhetens eller betalingskortordningens økonomiske resultater. Godtgjøringspolitikken bør på anmodning gjøres fullt 

tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8) Det bør presiseres at når betalingskortordningen og behandlingsenheten tilhører samme juridiske person eller konsern, 

bør regler for å sikre at medarbeiderne overholder denne forordning, fastsettes i atferdsregler som har effektive 

sanksjoner og håndhevingsordninger, og som offentliggjøres. 

9) Betalingskortordninger og behandlingsenheter bør tillates å benytte felles tjenester, forutsatt at denne bruken ikke 

medfører utveksling av følsomme opplysninger dem imellom, og at vilkårene for felles bruk av tjenestene, herunder de 

økonomiske vilkårene som gjelder for ytingen av disse tjenestene, blir behørig dokumentert i et felles dokument. Dette 

dokumentet bør på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter, slik at de kan sikre at uavhengighets-

kravene overholdes. Det bør innføres særlige vilkår for felles bruk av informasjonsstyringssystemet. Utveksling av 

følsomme opplysninger mellom betalingskortordninger og behandlingsenheter som kan gi enten betalingsordningen 

eller behandlingsenheten et konkurransefortrinn, bør imidlertid være forbudt. 

10) Det bør fastsettes vilkår for sammensetningen av betalingskortordningers og behandlingsenheters ledelsesorganer, 

uavhengig av deres juridiske form og organisatoriske ordninger, for å sikre at mulige interessekonflikter i beslutnings-

prosessen mellom betalingskortordningene og behandlingsenhetene reduseres på en hensiktsmessig måte. Disse 

vilkårene bør offentliggjøres og gjennomgås av vedkommende myndigheter. Dessuten bør betalingskortordninger og 

behandlingsenheter ha separate årlige driftsplaner som er godkjent av deres relevante ledelsesorganer. Disse separate 

årlige driftsplanene bør på anmodning gjøres fullt tilgjengelige for vedkommende myndigheter, slik at de kan sikre at 

uavhengighetskravene overholdes. 

11) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

12) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes de kravene som betalingskortordninger og behandlingsenheter skal overholde for å sikre 

anvendelsen av artikkel 7 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2015/751. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «ledelsesorgan» det organet i en betalingskortordning eller behandlingsenhet som er utpekt i samsvar med nasjonal rett og 

har fullmakt til å fastsette enhetens strategi, mål og overordnede ledelsesprinsipper, og som kontrollerer og overvåker 

ledelsens beslutningstaking og omfatter de personene som i praksis styrer enhetens virksomhet,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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2) «øverste ledelse» de fysiske personene i en betalingskortordning eller behandlingsenhet som utøver ledelsesfunksjoner og 

er ansvarlige for betalingskortordningens eller behandlingsenhetens daglige ledelse overfor ledelsesorganet, 

3) «godtgjøring» alle former for fast og variabel godtgjøring, herunder utbetalinger eller ytelser, monetære eller ikke-

monetære, som gis direkte til ansatte av betalingskortordningen eller behandlingsenheten eller for dennes regning, 

 4) «felles tjenester» enhver aktivitet, funksjon eller tjeneste som utføres av enten en intern enhet innenfor en betalingskortordning 

eller en behandlingsenhet eller av en separat juridisk person til fordel for både betalingskortordningen og behandlingsenheten, 

5) «konsern» et morforetak og alle dets datterforetak som definert i artikkel 2 nr. 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/34/EU(1). 

KAPITTEL II 

REGNSKAP 

Artikkel 3 

Finansiell informasjon 

1. Betalingskortordninger og deltakende behandlingsenheter skal ha regnskapsprosedyrer som gjør det mulig for dem å 

utarbeide finansiell informasjon om separate resultatregnskaper samt forklarende noter til denne finansielle informasjonen. 

2. Den finansielle informasjonen nevnt i nr. 1 skal overholde gjeldende regnskapsregelverk for utarbeiding av betalingskort-

ordningers og behandlingsenheters finansregnskap. 

Artikkel 4 

Fordeling av kostnader og inntekter 

1. Den finansielle informasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 1 skal baseres på en fordeling av kostnader og inntekter mellom 

betalingskortordningen og behandlingsenheten i samsvar med følgende regler: 

a) Kostnader og inntekter som kan henføres direkte til yting av behandlingstjenester, skal fordeles til behandlingsenheten. 

b) Kostnader og inntekter som kan henføres direkte til betalingskortordningen, skal fordeles til betalingskortordningen. 

c) Kostnader og inntekter som ikke kan henføres direkte til yting av behandlingstjenester eller til betalingskortordningen, skal 

fordeles etter prinsippet om en aktivitetsbasert kostnadsfordeling, noe som innebærer at indirekte kostnader og inntekter 

fordeles etter behandlingsenhetens eller betalingskortordningens faktiske forbruk. 

d) Kostnader og inntekter som ikke kan henføres direkte og ikke kan fordeles etter prinsippet om en aktivitetsbasert 

kostnadsfordeling, skal fordeles etter en regnskapsmetode som dokumenteres i en ledsagende note. 

2. Den ledsagende noten nevnt i nr. 1 bokstav d) skal angi følgende for hver kostnad og inntekt som fordeles etter den 

metoden: 

a) Grunnlaget for fordelingen. 

b) Begrunnelsen for dette grunnlaget. 

Artikkel 5 

Dokumentering av overføring av økonomiske midler mellom betalingskortordninger og behandlingsenheter 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter skal utarbeide særlige forklarende noter til enhver overføring av økonomiske 

midler dem imellom for yting av tjenester eller bruk av felles tjenester som nevnt i artikkel 12. Disse forklarende notene skal angi 

prisene og gebyrene for disse tjenestene, uavhengig av eventuelle underliggende forpliktelser og organisatoriske ordninger som 

måtte finnes mellom dem. De forklarende notene skal inngå i den finansielle informasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 1.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 
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2. Dersom betalingskortordninger og behandlingsenheter tilhører samme juridiske person eller konsern, skal de forklarende 

notene nevnt i nr. 1 dokumentere at priser og gebyrer for yting av tjenester dem imellom eller bruk av felles tjenester ikke 

skiller seg fra priser og gebyrer for de samme eller eventuelt sammenlignbare tjenester mellom betalingskortordninger og 

behandlingsenheter som ikke tilhører samme juridiske person eller konsern. 

Artikkel 6 

Gjennomgåelse og hyppighet av finansiell informasjon 

1. Den finansielle informasjonen utarbeidet i samsvar med artikkel 3, 4 og 5 skal gjennomgås av en uavhengig og autorisert 

revisor. 

2. Gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 skal presenteres i form av en rapport som 

a) gir et pålitelig og balansert bilde av den finansielle informasjonen som er utarbeidet av betalingskortordninger og 

behandlingsenheter, 

b) sikrer at den finansielle informasjonen er forenlig og sammenlignbar med regelverket for utarbeiding av finansregnskap for 

betalingskortordninger og behandlingsenheter, 

c) sikrer at den finansielle informasjonen er i samsvar med tidligere års fordelingsstrategi, eller, dersom det ikke er slikt 

samsvar, gir en forklaring på hvorfor fordelingsstrategien er blitt endret og inneholder en omregning av tallene for tidligere 

år. 

3. Den finansielle informasjonen nevnt i artikkel 3, 4 og 5 skal hvert år oversendes til revisoren nevnt i nr. 1 og på 

anmodning gjøres fullt tilgjengelig for vedkommende myndigheter sammen med den uavhengige revisorens gjennomgåelse. 

KAPITTEL III 

ORGANISASJON 

Artikkel 7 

Funksjonell atskillelse 

Betalingskortordninger og behandlingsenheter som ikke er opprettet som to atskilte juridiske personer, skal organiseres som to 

atskilte interne forretningsenheter. 

Artikkel 8 

Atskillelse av arbeidsområder 

Betalingskortordninger og behandlingsenheter som befinner seg i samme lokaler, skal organiseres i atskilte arbeidsområder med 

begrenset og kontrollert adgang. 

Artikkel 9 

Den øverste ledelsens uavhengighet 

Den øverste ledelsen i en betalingskortordning eller i forretningsenheten for betalingskortordningen skal ikke være den samme 

som den øverste ledelsen i en behandlingsenhet eller i forretningsenheten for behandlingsenheten og skal handle selvstendig. 

Den øverste ledelsen i en betalingskortordning eller i forretningsenheten for betalingskortordningen skal ikke påta seg arbeid 

for en behandlingsenhet eller for forretningsenheten for behandlingsenheten og omvendt i en periode på minst ett år etter at 

nevnte øverste ledelse forlot den enheten de arbeidet for. 

Artikkel 10 

Medarbeidernes uavhengighet 

1. Medarbeiderne i betalingskortordninger kan ikke være de samme som medarbeiderne i behandlingsenheter. 

2. Medarbeiderne i betalingskortordninger og i behandlingsenheter kan utføre oppgaver knyttet til yting av felles tjenester 

som nevnt i artikkel 12.  
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3. Medarbeiderne i en behandlingsenhet kan utføre oppgaver knyttet til utformingen av et felles sett av regler, praksiser, 

standarder og gjennomføringsretningslinjer for utførelse av kortbaserte betalingstransaksjoner forutsatt at 

a) oppgavene knyttet til utformingen av det felles settet av regler kan utføres av andre behandlingsenheter på et ikke-

diskriminerende grunnlag, 

b) utformingen av disse reglene involverer et representativt utvalg av alle behandlingsenheter som deltar i betalingskort-

ordningen. 

Artikkel 11 

Godtgjøring 

1. Behandlingsenheter skal vedta en godtgjøringspolitikk som ikke oppmuntrer medarbeiderne til å gi en betalingskortordning 

særbehandling eller innsideinformasjon som ikke er tilgjengelig for andre konkurrenter. Godtgjøringen til medarbeiderne skal 

derfor gjenspeile behandlingsenhetens resultater og ikke være direkte eller indirekte knyttet til resultatene i den betalingskort-

ordningen som behandlingsenheten yter tjenester til. 

2. Betalingskortordninger skal vedta en godtgjøringspolitikk som ikke oppmuntrer medarbeiderne til å gi en behandlingsenhet 

særbehandling eller innsideinformasjon som ikke er tilgjengelig for andre konkurrenter. Godtgjøringen til medarbeiderne skal 

derfor gjenspeile betalingskortordningens resultater og ikke være direkte eller indirekte knyttet til behandlingsenhetens resultater. 

3. Godtgjøringspolitikken nevnt i nr. 1 og 2 skal på anmodning gjøres fullt tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

Artikkel 12 

Bruk av felles tjenester 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter som benytter felles tjenester, skal i et felles dokument beskrive listen over 

felles tjenester og de vilkårene, herunder de økonomiske vilkårene, som gjelder for ytingen av disse tjenestene. 

2. Fellesdokumentet nevnt i nr. 1 skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

Artikkel 13 

Bruk av et felles informasjonsstyringssystem 

Et informasjonsstyringssystem som deles av en betalingskortordning og en behandlingsenhet, skal sikre at 

a) betalingskortordningens og behandlingsenhetens medarbeidere identifiseres separat gjennom autentiseringsprosedyren for 

tilgang til informasjonsstyringssystemet, 

b) brukere bare har tilgang til de opplysningene de har rett til i samsvar med denne forordning. Særlig skal en betalingskort-

ordnings medarbeidere ikke ha tilgang til en behandlingsenhets følsomme opplysninger som nevnt i artikkel 14, og en 

behandlingsenhets medarbeidere skal ikke ha tilgang til en betalingskortordnings følsomme opplysninger. 

Artikkel 14 

Følsomme opplysninger 

Betalingskortordninger og behandlingsenheter skal ikke dele informasjon av følsom karakter som gir enten betalingskortord-

ningen eller behandlingsenheten et konkurransefortrinn, dersom slike opplysninger ikke deles med andre konkurrenter. 

Artikkel 15 

Atferdsregler 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter som tilhører samme juridiske person eller konsern, skal fastsette og på sitt 

nettsted offentliggjøre atferdsregler som fastslår hvordan deres respektive medarbeidere skal opptre for å sikre at denne 

forordning overholdes. Atferdsreglene skal også inneholde effektive håndhevingsordninger.  
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2. Atferdsreglene skal særlig fastsette regler som hindrer at betalingskortordninger og behandlingsenheter deler følsomme 

opplysninger som nevnt i artikkel 14. Atferdsreglene skal gjennomgås av vedkommende myndigheter. 

KAPITTEL IV 

BESLUTNINGSPROSESS 

Artikkel 16 

Ledelsesorganenes uavhengighet 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter skal sikre at sammensetningen av deres ledelsesorganer reduserer 

interessekonflikter i beslutningsprosessen mellom betalingskortordningen og behandlingsenheten, herunder ved å fastsette klare 

og objektive kriterier for når en og samme person samtidig kan være medlem av betalingskortordningens og av behandlings-

enhetens ledelsesorgan. Disse kriteriene skal offentliggjøres og gjennomgås av vedkommende myndigheter. 

2. Ledelsesorganene i betalingskortordninger og behandlingsenheter som tilhører samme juridiske person eller konsern, skal 

godkjenne og regelmessig gjennomgå de retningslinjene for interessekonflikter som er fastsatt for å håndtere og overvåke 

overholdelsen av denne forordning. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 og dersom en og samme person kan være representert i både betalingskortordningens og 

behandlingsenhetens ledelsesorgan, skal betalingskortordninger og behandlingsenheter opprette følgende: 

a) Et separat ledelsesorgan som har ansvar for beslutninger knyttet til betalingskortordningens virksomhet, med unntak av 

felles tjenester som nevnt i artikkel 12, og som skal være sammensatt av medlemmer av ledelsesorganet som ikke utøver 

ledelsesfunksjoner i forbindelse med behandlingsvirksomhet. Disse medlemmene skal gi råd til ledelsesorganet om 

betalingskortordningens strategi i samsvar med denne forordning og bistå ledelsesorganet med å føre tilsyn med den øverste 

ledelsens gjennomføring av strategien. 

b) Et separat ledelsesorgan som har ansvar for beslutninger knyttet til behandlingsvirksomheten, med unntak av felles tjenester 

som nevnt i artikkel 12, og som skal være sammensatt av medlemmer av ledelsesorganet som ikke utøver 

ledelsesfunksjoner i forbindelse med betalingskortordningens virksomhet. Disse medlemmene skal gi råd til ledelsesorganet 

om behandlingsenhetens strategi i samsvar med denne forordning og bistå ledelsesorganet med å føre tilsyn med den 

øverste ledelsens gjennomføring av strategien. 

c) Uavhengige rapporteringslinjer fra den øverste ledelsen i enten forretningsenheten for betalingskortordningen eller 

forretningsenheten for behandlingsenheten til ledelsesorganet. 

4. De organisatoriske ordningene som er opprettet i samsvar med nr. 3, skal på anmodning gjøres tilgjengelige for ved-

kommende myndigheter. 

5. Ledelsesorganet skal beholde det overordnede ansvaret for å sikre at denne forordning overholdes. 

Artikkel 17 

Årlige driftsplaners uavhengighet 

1. Betalingskortordninger og behandlingsenheter skal ha separate årlige driftsplaner som fastsetter budsjettet, herunder 

kapital- og driftsutgifter og eventuelle delegeringer av myndigheten til å effektuere disse kostnadene, og som skal framlegges 

for deres respektive ledelsesorgan for godkjenning, eller, dersom det er relevant, for ledelsesorganet nevnt i artikkel 16. 

2. De separate årlige driftsplanene skal på anmodning gjøres fullt tilgjengelige for vedkommende myndigheter. 
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KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/784 

av 14. mai 2019 

om harmonisering av frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz for bakkebaserte systemer som kan tilby trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i Unionen 

[meddelt under nummer C(2019) 3450](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz («26 GHz») undersøkes som kandidatbånd for internasjonal mobiltelekommunikasjon 

fra 2020 og framover(2) («IMT-2020»), som er en del av dagsordenen til verdens radiokonferanse 2019 (WRC-19)(3). 

IMT-2020 er 5G-rammen for radiostandarder utarbeidet av radiokommunikasjonssektoren i Den internasjonale 

teleunion (ITU-R) basert på mobilbredbåndsteknologi. 

2) I henhold til ITUs radioreglement(4) er frekvensbåndet 25,25–27,5 GHz tildelt globalt til mobiltjenesten på delt primært 

grunnlag. Frekvensbåndet 24,25–25,25 GHz er ikke tildelt til mobiltjenesten i ITUs region 1, som omfatter Den 

europeiske union. Dette hindrer ikke Unionen i å bruke dette frekvensbåndet til trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon, så lenge Unionen ved sine ytre grenser oppfyller internasjonale og grensekryssende 

forpliktelser i henhold til ITUs radioreglement. 

3) Kommisjonsmeldingen «5G for Europe: An Action Plan»(5) («5G-handlingsplanen») fastsetter en samordnet strategi for 

Unionen for innføringen av 5G-tjenester fra og med 2020. I henhold til 5G-handlingsplanen bør Kommisjonen i 

samarbeid med medlemsstatene utpeke pionerbånd for lanseringen av 5G-tjenester, idet det tas hensyn til uttalelsen fra 

gruppen for radiospektrumpolitikk (RSPG). 

4) Gruppen for radiospektrumpolitikk har vedtatt tre uttalelser om en strategisk kjøreplan for 5G-spektrum i Europa(6) 

(«RSPG-uttalelser»), der den utpekte 26 GHz-frekvensbåndet som et pionerbånd for 5G og anbefalte medlemsstatene å 

gjøre en tilstrekkelig stor andel av dette frekvensbåndet, f.eks. 1 GHz, tilgjengelig for 5G innen 2020 for å møte 

etterspørselen i markedet. 

5) 26 GHz-frekvensbåndet har stor kapasitet til å levere nyskapende trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon med 5G-teknologi basert på små celler(7) og med en blokkstørrelse på 200 MHz. I samsvar med det 

europeiske regelverket for elektronisk kommunikasjon (EECC)(8) skal medlemsstatene tillate bruk av minst 1 GHz av  

26 GHz-frekvensbåndet innen 31. desember 2020 for å lette innføringen av 5G, forutsatt at det foreligger klare bevis på 

etterspørsel i markedet og fravær av betydelige begrensninger på migrering av eksisterende brukere eller frigivelse av 

frekvensbånd. EECC fastsetter også at tiltak truffet av medlemsstater i samsvar med nevnte krav må være i samsvar med 

de harmoniserte vilkårene fastsatt gjennom tekniske gjennomføringstiltak i henhold til radiospektrumvedtaket.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 16.5.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 262/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) ITU-R-resolusjon 238 (WRC-15) om mulige frekvensbånd for framtidig utvikling av internasjonal mobiltelekommunikasjon fra 2020 

(IMT-2020) og framover. 

(3) Punkt 1.13 på dagsordenen til WRC-19 i samsvar med ITU-R-resolusjon 809 (WRC-15). 

(4) Lenke: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR 

(5) COM(2016) 588 endelig utgave. 

(6) «Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)» (RSPG16-032 endelig utgave) av 9. november 2016, 

«Second Opinion on 5G networks» (RSPG18-005 endelig utgave) av 30. januar 2018, «Opinion on 5G implementation challenges» 

(RSPG19-007 endelig utgave) av 31. januar 2019. 

(7) Celler med en størrelse på inntil noen hundre meter. 

(8) Artikkel 54 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av et europeisk regelverk for 

elektronisk kommunikasjon (EUT L 321 av 17.12.2018, s. 36). 

2019/EØS/102/17 
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6) Deler av 26 GHz-frekvensbåndet brukes i medlemsstatene til bakkebaserte faste trådløse forbindelser («faste 

forbindelser»), herunder backhaul(9). Sameksistensen mellom bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon, herunder neste generasjon eller 5G, og faste forbindelser på nasjonalt plan bør håndteres på en måte 

som gir medlemsstatene fleksibilitet. 

7) Bruken av 24,25–26,65 GHz-delen av 26 GHz-frekvensbåndet til kortdistanseradar for motorvogner bør gradvis fases ut 

innen 1. januar 2022(10). Markedsutviklingen for kortdistanseradar for motorvogner går i stabil retning av nye 

anvendelser i frekvensbåndet 77–81 GHz som er harmonisert på unionsplan(11). Det er derfor ikke konstatert noen 

problemer med sameksistens med kortdistanseradar for motorvogner. 

8) 24,25–24,5 GHz-delen av 26 GHz-frekvensbåndet er på unionsplan utpekt uten interferens og uten vern til transport- og 

trafikktelematikkutstyr, særlig til radarer for motorvogner(12). Det foreligger ingen nåværende eller planlagt bruk av 

slike radarer for motorvogner i frekvensbåndet(13), mens slik bruk øker i frekvensområdet 76–81 GHz. 

9) 24,25–27 GHz-delen av 26 GHz-frekvensbåndet brukes også til radioutstyr for måling av posisjon, hastighet og andre 

egenskaper(14), som brukes i «underlay»-modus basert på ultrabredbåndsteknologi(15). Slik bruk bør kunne tilpasses 

utviklingen av bruken av 26 GHz-frekvensbåndet til bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon. 

10) Visse deler av 26 GHz-frekvensbåndet brukes i medlemsstatene til rom- og satellittjenester. Disse tjenestene omfatter i 

25,5–27 GHz-området rom-til-jord-kommunikasjon til jordstasjoner i jordobservasjonssatellittjenesten (EESS – Earth 

Exploration Satellite Service)(16), i romforskningstjenesten (SRS – Space Research Service) og til støtte for det 

europeiske datarelésystemet (EDRS – European Data Relay System), samt jord-til-rom-kommunikasjon til mottakere i 

satellitter i fastsatellittjenesten (FSS – Fixed Satellite Service) i 24,65–25,25 GHz-området. Disse rom- og 

satellittjenestene bør derfor beskyttes på behørig vis mot interferens fra bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon. De må også ha utsikter til videre utvikling. 24,45–24,75 GHz- og 25,25–27,5 GHz-delene 

av 26 GHz-frekvensbåndet brukes over hele verden til kommunikasjon mellom ikke-geostasjonære og geostasjonære 

satellitter i intersatellittjenesten (ISS – Inter-Satellite Service), herunder i EDRS. 

11) Neste generasjon av bakkebaserte tjenester (5G) bør innføres i 26 GHz-frekvensbåndet på harmoniserte tekniske 

vilkår. Disse vilkårene bør sikre fortsatt drift og utvikling av satellittjordstasjoner (til EESS, SRS og FSS) med 

frekvensfordelinger innenfor båndet, slik at jordstasjoner i framtiden kan godkjennes på grunnlag av oversiktlige, 

objektive og forholdsmessige kriterier. Vilkårene bør også sikre at det er lite sannsynlig at eksisterende og framtidige 

satellittjenester vil ha en betydelig negativ innvirkning på utbyggingen av og dekningen til bakkebasert 5G. 

12) Kommisjonen ga i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket Den europeiske post- og telekonferanse 

(CEPT) mandat til å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for spektrumbruk til støtte for innføring av neste generasjon 

av bakkebaserte trådløse systemer (5G) i Unionen, herunder i 26 GHz-frekvensbåndet. 

13) Den 6. juli 2018 avga CEPT på bakgrunn av dette mandatet rapport nummer 68(17) («CEPT-rapporten»). Der angis 

harmoniserte tekniske vilkår for 26 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte systemer som kan levere trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i Unionen, og som er egnet for 5G. Disse tekn iske vilkårene er 

  

(9) I henhold til 2016-utgaven av ITUs radioreglement er hele 26 GHz-båndet tildelt til den faste tjenesten på delt primært grunnlag i Europa. 

(10) I henhold til kommisjonsvedtak 2005/50/EF av 17. januar 2005 om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til 

tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet (EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15). 

(11) I henhold til kommisjonsvedtak 2004/545/EF av 8. juli 2004 om harmonisering av radiospekteret i 79 GHz-frekvensbåndet til bruk for 

kortdistanseradarutstyr for motorvogner i Fellesskapet (EUT L 241 av 13.7.2004, s. 66). 

(12) I henhold til kommisjonsvedtak 2006/771/EF av 9. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr 

(EUT L 312 av 11.11.2006, s. 66). 

(13) I forbindelse med WLAM-anvendelser (Wideband Low Activity Mode). 

(14) For eksempel radarer for nivåmåling. 

(15) I henhold til kommisjonsvedtak 2007/131/EF av 21. februar 2007 om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr 

som bruker ultrabredbåndsteknologi (EUT L 55 av 23.2.2007, s. 33). 

(16) Hovedsakelig for Copernicus-programmet, Eumetsats meteorologiske programmer og forskjellige jordobservasjonssystemer. 

(17) CEPT-rapport 68: «Report B from CEPT to the European Commission in response to the Mandate “to develop harmonised technical 

conditions for spectrum use in support of the introduction of next-generation (5G) terrestrial wireless systems in the Union”, Harmonised 

technical conditions for the 24,25-27,5 GHz (“26 GHz”) frequency band», lenke: https://www.ecodocdb.dk/document/3358. 
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forenlige med utviklingen innenfor 5G-standardisering med hensyn til kanalfordeling(18), nærmere bestemt 

kanalstørrelse eller typen av dupleksdrift, og med aktive antennesystemer og kan derfor bidra til global harmonisering. 

De forutsetter synkronisert drift av ulike operatørers tilgrensende systemer, noe som sikrer effektiv bruk av spekteret. 

For usynkronisert eller delvis synkronisert drift av tilstøtende systemer kreves det nærmere undersøkelser for å kunne 

utarbeide relevante harmoniserte tekniske vilkår. Slik drift er fortsatt mulig med geografisk atskillelse. 

14) De tekniske vilkårene i CEPT-rapporten for bruken av 26 GHz-frekvensbåndet bygger på en antakelse om en 

tillatelsesordning som utelukkende er basert på individuelle bruksrettigheter, som også kan bidra til å sikre passende 

sameksistens med nåværende bruk av båndet. Under andre tillatelsesrammer, for eksempel en generell tillatelsesordning 

eller en kombinert ordning med individuelle og generelle tillatelser, kan det være nødvendig med ytterligere tekniske 

vilkår for å sikre passende sameksistens mellom bakkebaserte systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon, og andre tjenester i båndet, idet det særlig tas behørig hensyn til videre utbygging av FSS-, 

EESS- og SRS-satellittjordstasjoner. 

15) CEPT-rapporten inneholder også veiledning og tekniske vilkår for bruk av 26 GHz-frekvensbåndet til bakkebaserte 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, herunder 5G, for å sikre vern av eksisterende rom- og 

satellittjenester og faste forbindelser i 26 GHz-frekvensbåndet samt tjenester i tilstøtende bånd. 

16) Der det er relevant, kan sameksistens mellom bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon 

(herunder 5G) og EESS-, SRS- og FSS-satellittjordstasjoner i 26 GHz-frekvensbåndet sikres ved å anvende tekniske 

begrensninger på innføring av bakkebaserte tjenester i et begrenset geografisk område rundt en satellittjordstasjon. I så 

måte kan en forholdsmessig tilnærming for å lette slik sameksistens være at nye jordstasjoner fortrinnsvis bygges på 

steder uten høy befolkningstetthet eller omfattende menneskelig aktivitet. CEPT har også utviklet tekniske verktøy(19) 

for å støtte 5G-utbygging basert på individuelle tillatelser og samtidig tillate fortsatt bruk av eksisterende og planlagte 

jordstasjoner til EESS/SRS-mottak og FSS-sending i de relevante delene av 26 GHz-frekvensbåndet på en forholds-

messig måte. Disse verktøyene kan lette sameksistensen ved å bidra til at forpliktelsene i henhold til denne beslutning 

oppfylles. 

17) Sameksistens mellom bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon (herunder 5G) og FSS- 

og ISS-satellittmottakere, herunder i EDRS, er i dag mulig, forutsatt at basestasjoner for trådløst bredbånd oppfyller 

tekniske vilkår for antenneelevasjon. 

18) Medlemsstatene bør vurdere muligheten for å fortsette driften av faste forbindelser i 26 GHz-båndet på grunnlag av delt 

bruk av spektrum med bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, herunder 5G, eller for å 

stoppe driften i båndet. En slik vurdering bør ta høyde for mulige interferensreduserende teknikker og nasjonal og 

tverrnasjonal samordning samt omfanget av 5G-utbygging, avhengig av markedets etterspørsel etter 5G-systemer, særlig 

i tynnere befolkede områder og landdistrikter. Muligheten for delt bruk av spektrum som et nasjonalt alternativ 

avhenger blant annet av tilgangen til detaljerte opplysninger om innføringen av faste forbindelser og hvorvidt store 

blokker av sammenhengende spektrum kan tildeles til 5G-systemer. For dette formål gir CEPT teknisk veiledning om 

sameksistensen mellom bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, herunder 5G, og faste 

forbindelser, idet det tas hensyn til en gradvis 5G-utbygging. 

19) Bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, herunder 5G, i 26 GHz-frekvensbåndet bør 

sikre egnet vern for (passiv) EESS i frekvensbåndet 23,6–24 GHz(20). Det kan kreves særlige tiltak på nasjonalt plan for 

å sikre vern av radioastronomistasjoner som bruker frekvensbåndet 23,6–24 GHz. Slike tiltak vil trolig begrense 

muligheten til å bruke hele 26 GHz-båndet rundt slike stasjoner. Vern av (passiv) EESS i frekvensbåndene 50,2–

50,4 GHz og 52,6–54,25 GHz sikres gjennom de eksisterende generiske grensene for uønsket sending som gjelder for 

basestasjoner(21).  

  

(18) I henhold til 3GPP-standardiseringen (versjon 15, TS 38.104 innarbeidet som ETSI TS 138104) brukes 26 GHz-frekvensbåndet (bånd 

n258) med NR-teknologi (New Radio) basert på tidsdelt dupleks og kanalbåndbredder på 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz og 400 MHz. 

(19) For eksempel rekommandasjon (19)01 fra Komiteen for elektronisk kommunikasjon: «Technical toolkit to support the introduction of 5G 

while ensuring, in a proportionate way, the use of existing and planned EESS/SRS receiving earth stations in the 26 GHz band and the 

possibility for future deployment of these earth stations». Disse verktøyene omfatter blant annet metoder som nasjonale myndigheter kan 

bruke til å fastsette samordningområdene rundt jordstasjonene. 

(20) I henhold til 2016-utgaven av ITUs radioreglement (se fotnote 5.340) er all sending i frekvensbåndet 23,6–24 GHz forbudt i samsvar med 

beskyttelsestersklene angitt i relevante ITU-R-rekommandasjoner (f.eks. ITU-R RA.769-2 med hensyn til radioastronomitjenesten). 

(21) I henhold til ITU-R-rekommandasjoner. 
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20) Bruk av ubemannede luftfartøyer, for eksempel droner, sammen med bakkebaserte trådløse bredbåndsnett for elektronisk 

kommunikasjon som bruker 26 GHz-frekvensbåndet, kan ha en innvirkning på eksisterende anvendelser, for eksempel 

FSS- og ISS-satellittmottakere. Forbindelser fra basestasjoner til terminaler om bord i ubemannede luftfartøyer bør derfor 

forbys i 26 GHz-frekvensbåndet, og bare forbindelser fra terminaler om bord i ubemannede luftfartøyer til basestasjoner bør 

tillates i samsvar med gjeldende regler for lufttrafikkstyring. I denne forbindelse kan forbindelser fra terminaler om bord i 

ubemannede luftfartøyer til basestasjoner ha en betydelig innvirkning på for eksempel separasjonsavstanden til EESS/SRS-

jordstasjoner som også bruker 26 GHz-båndet. Dette må undersøkes nærmere, noe som kan resultere i supplerende 

harmoniserte tekniske vilkår. Bruk av ubemannede luftfartøyer sammen med trådløse bredbåndsnett for elektronisk 

kommunikasjon bør ikke hindre framtidig utbygging av EESS/SRS-jordstasjoner. 

21) Det bør fastsettes bestemmelser om tverrnasjonale avtaler mellom spektrumbrukere eller nasjonale forvaltninger for å 

sikre gjennomføringen av denne beslutning for å unngå skadelig interferens og forbedre sprektrumeffektiviteten og 

konvergensen i spektrumbruken. 

22) Denne beslutning sikrer at medlemsstatene anvender 26 GHz-frekvensbåndet til neste generasjon av trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon (5G) på grunnlag av rettslig bindende tekniske vilkår i samsvar med 

CEPT-rapport 68 og i tråd med Unionens politiske mål. 

23) Når 26 GHz-frekvensbåndet i henhold til denne beslutning skal utpekes og stilles til rådighet, menes følgende trinn: i) 

At den nasjonale rettslige rammen for frekvenstildeling tilpasses for å omfatte den tiltenkte bruken av dette 

frekvensbåndet i henhold til de harmoniserte tekniske vilkårene fastsatt i denne beslutning. ii) At alle nødvendige tiltak 

treffes i den grad det er nødvendig for å sikre sameksistens med eksisterende bruk av dette frekvensbåndet. iii) At 

egnede tiltak treffes, eventuelt med støtte i en høringsprosess, for å tillate bruk av dette båndet i samsvar med den 

gjeldende rettslige rammen på unionsplan, herunder de harmoniserte tekniske vilkårene i denne beslutning. 

24) Medlemsstatene bør rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutning, særlig med hensyn til den 

gradvise innføringen og utviklingen av bakkebaserte 5G-tjenester i 26 GHz-frekvensbåndet og eventuelle sameksistens-

problemer, for å gjøre det mulig å vurdere beslutningens virkning på unionsplan og gjennomgå den på nytt ved behov. 

En slik gjennomgåelse kan også omfatte en vurdering av om de tekniske vilkårene er egnet til å sikre tilstrekkelig vern 

av andre tjenester, særlig romtjenester som for eksempel FSS- og ISS-satellittmottakere, herunder EDRS, idet det tas 

hensyn til utviklingen av bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, herunder 5G. 

25) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen nedsatt ved radiospektrum-

vedtaket. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved denne beslutning harmoniseres de vesentlige tekniske vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet 24,25–

27,5 GHz i Unionen for bakkebaserte systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon. 

Artikkel 2 

Innen 30. mars 2020 skal medlemsstatene utpeke og stille til rådighet frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz for bakkebaserte 

systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, uten enerett, i samsvar med de vesentlige 

tekniske vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Avhengig av hvilken tillatelsesordning som anvendes i dette frekvensbåndet, skal medlemsstatene undersøke om det er nødvendig 

å fastsette ytterligere tekniske vilkår for å sikre passende sameksistens mellom bakkebaserte systemer som kan levere trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, og andre tjenester i båndet.  
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Artikkel 3 

Medlemsstatene skal i samsvar med de relevante tekniske vilkårene i vedlegget sikre at de bakkebaserte systemene nevnt i 

artikkel 1 gir egnet vern for 

a) systemer i tilstøtende frekvensbånd, særlig i (den passive) jordobservasjonssatellittjenesten og i radioastronomitjenesten i 

frekvensbåndet 23,6–24,0 GHz, 

b) jordstasjoner i jordobservasjonssatellittjenesten og i romforskningstjenesten for rom-til-jord-kommunikasjon som bruker 

frekvensbåndet 25,5–27,0 GHz, 

c) satellittsystemer for jord-til-rom-kommunikasjon i fastsatellittjenesten som bruker frekvensbåndet 24,65–25,25 GHz, 

d) satellittsystemer for intersatellittkommunikasjon som bruker frekvensbåndene 24,45–24,75 GHz og 25,25–27,5 GHz. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene kan tillate fortsatt drift av faste forbindelser i frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz dersom de bakkebaserte 

systemene nevnt i artikkel 1 kan eksistere sammen med slike faste forbindelser gjennom forvaltet delt bruk av spektrum. 

Medlemsstatene skal regelmessig vurdere behovet for fortsatt drift av de faste forbindelsene omhandlet i første ledd i denne 

artikkel. 

Artikkel 5 

Under forutsetning av at det kan fastslås at antallet og plasseringen av nye jordstasjoner ikke medfører uforholdsmessige 

begrensninger på systemene nevnt i artikkel 1, med forbehold for etterspørselen i markedet, skal medlemsstatene sikre at det 

fortsatt vil være mulig å etablere jordstasjoner 

— i jordobservasjonssatellittjenesten (rom til jord) eller i romforskningstjenesten (rom til jord) i frekvensbåndet 25,5–27,0 GHz, 

— i fastsatellittjenesten (jord til rom), i frekvensbåndet 24,65–25,25 GHz. 

Artikkel 6 

Medlemsstatene skal legge til rette for avtaler om samordning over landegrensene for å muliggjøre drift av de bakkebaserte 

systemene nevnt i artikkel 1, idet det tas hensyn til eksisterende framgangsmåter for regulering, eksisterende rettigheter og 

relevante internasjonale avtaler. 

Artikkel 7 

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2020 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutning. 

Medlemsstatene skal overvåke bruken av frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz, herunder om framskritt med hensyn til sameksistens 

mellom de bakkebaserte systemene nevnt i artikkel 1 og andre systemer som bruker båndet, og skal på anmodning eller eget 

initiativ framlegge rapport for Kommisjonen om resultatene for å gjøre det mulig å gjennomgå beslutningen på nytt ved behov. 
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Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 14. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

TEKNISKE VILKÅR NEVNT I ARTIKKEL 2 OG 3 

1. Definisjoner 

Med aktive antennesystemer (AAS) menes en basestasjon og et antennesystem der amplituden og/eller fasen mellom 

antenneelementene kontinuerlig justeres, noe som gir et strålingsdiagram som varierer som følge av kortsiktige endringer i 

radiomiljøet. Dette utelukker langsiktig stråleforming som f.eks. fast elektrisk nedovervinkling. I AAS-basestasjoner er 

antennen integrert som en del av basestasjonssystemet eller -produktet. 

Med synkronisert drift menes drift av to eller flere TDD-nett (Time Division Duplex) der det ikke forekommer samtidige 

overføringer via oppforbindelse og nedforbindelse, det vil si at på et gitt tidspunkt overfører alle nett enten bare via 

nedforbindelse eller bare via oppforbindelse. Dette krever at alle overføringer via nedforbindelse og oppforbindelse for alle 

involverte TDD-nett er tilpasset hverandre, samt at starten av rammen er synkronisert for samtlige nett. 

Med usynkronisert drift menes drift av to eller flere forskjellige TDD-nett der det på et gitt tidspunkt er minst ett nett som 

overfører via nedforbindelse, og minst ett nett som overfører via oppforbindelse. Dette kan skje dersom TDD-nettene enten 

ikke tilpasser alle overføringer via nedforbindelse og oppforbindelse eller ikke synkroniserer ved starten av rammen. 

Med delvis synkronisert drift menes drift av to eller flere forskjellige TDD-nett der en del av rammen er forenlig med 

synkronisert drift, mens den gjenværende delen av rammen er forenlig med usynkronisert drift. Dette krever at det innføres 

en rammestruktur for alle involverte TDD-nett, herunder tidsluker der forbindelsesretningen ikke er angitt, samt at starten 

av rammen er synkronisert for samtlige nett. 

Samlet utstrålt effekt (TRP – Total Radiated Power) er et mål på hvor stor effekt en komposittantenne utstråler. Den 

tilsvarer den samlede inngangseffekten til antennegruppesystemet minus eventuelle tap i antennegruppesystemet. TRP er 

integralet av den effekten som utstråles i forskjellige retninger over hele strålingssfæren, som angitt i formelen 

 
1
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π

0
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(ϑ, φ)sin(𝜗)dϑdφ 

der P(θ,φ) er den effekten som et antennegruppesystem utstråler i retningen (ϑ,φ), som gitt ved formelen 

P(ϑ,φ) = PTxg(ϑ,φ) 

der PTx angir inngangseffekten (målt i watt) som tilføres til gruppesystemet, og g(ϑ,φ) angir gruppesystemets retnings-

bestemte vinning langs retningen (ϑ, φ). 

2. Generelle parametrer 

1. Typen av dupleksdrift i frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz skal være TDD (Time Division Duplex). 

2. Størrelsen på den tildelte blokken skal være et multiplum av 200 MHz. En mindre blokkstørrelse på 50 MHz eller  

100 MHz eller 150 MHz der hver blokk grenser til en annen spektrumbrukers tildelte blokk, er også mulig for å sikre 

effektiv bruk av hele frekvensbåndet. 

3. Den øvre frekvensgrensen i en tildelt blokk skal være på linje med den øvre båndgrensen på 27,5 GHz eller ha en 

avstand i multiplumer av 200 MHz fra denne. Dersom en blokk er mindre enn 200 MHz i samsvar med nr. 2 eller må 

forskyves for å ta hensyn til eksisterende anvendelser, skal forskyvningen være et multiplum av 10 MHz. 

4. De tekniske vilkårene i dette vedlegg er avgjørende for å sikre gjensidig sameksistens for bakkebaserte systemer som 

kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, og slike systemers sameksistens med systemer i 

(den passive) jordobservasjonssatellittjenesten i form av grenser for uønsket sending i frekvensbåndet 23,6–24 GHz, og 

med romstasjonsmottakere i form av elevasjonsbegrensninger for hovedstrålen hos en utendørs basestasjons AAS. Det 

kan kreves særlige tiltak på nasjonalt plan for å sikre sameksistens med andre tjenester og anvendelser(1).  

  

(1) For eksempel radioastronomitjenester. 
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5. Bruk av frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz til kommunikasjon med ubemannede luftfartøyer skal være begrenset til 

kommunikasjonsforbindelsen fra terminalen om bord i det ubemannede luftfartøyet til en basestasjon i det bakkebaserte 

trådløse bredbåndsnettet for elektronisk kommunikasjon. 

6. Basestasjons- og terminaloverføring i frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz skal være i samsvar med Block Edge Mask i 

dette vedlegg. 

Figur 1 viser et eksempel på en mulig kanalfordeling. 

Figur 1 

Eksempel på kanalfordeling i frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz 

 

3. Tekniske vilkår for basestasjoner – Block Edge Mask 

De tekniske parametrene for basestasjoner fastsatt i dette avsnitt, kalt Block Edge Mask (BEM), er en vesentlig del av de 

vilkårene som er nødvendige for å sikre sameksistens mellom trådløse bredbåndsnett for elektronisk kommunikasjon som 

grenser til hverandre, dersom det ikke finnes bilaterale eller multilaterale avtaler mellom operatørene av slike 

nett. Operatører av trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz kan på 

bilateralt eller multilateralt grunnlag bli enige om mindre strenge tekniske parametrer, forutsatt at de fortsatt oppfyller de 

tekniske vilkårene for vern av andre tjenester, anvendelser eller nett og sine tverrnasjonale forpliktelser. Medlemsstatene 

skal sikre at disse mindre strenge tekniske parametrene kan benyttes dersom alle berørte parter blir enige om det. 

En BEM er en spektrummaske som definerer effektnivåer som en funksjon av frekvens i forhold til grensen for en 

spektrumblokk som er tildelt til en operatør. BEM består av flere elementer som vist i tabell 1. Basiseffektgrensen sikrer at 

andre operatørers spektrum beskyttes. Den supplerende basiseffektgrensen (grense utenfor båndet) sikrer at spektrum til 

tjenester og anvendelser utenfor frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz beskyttes. Effektgrensen for overgangsområdene 

muliggjør demping av effektnivåene fra effektgrensen innenfor blokken til basiseffektgrensen og sikrer sameksistens med 

andre operatører i tilstøtende blokker. 

Figur 2 viser en generell BEM som gjelder for 26 GHz-frekvensbåndet. 

Figur 2 

Illustrasjon av Block Edge Mask 
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Det er ikke fastsatt noen harmonisert effektgrense innenfor blokken. Tabell 2 og 3 forutsetter synkronisert drift. 

Usynkronisert eller delvis synkronisert drift krever også geografisk atskillelse av nett som grenser til hverandre. Tabell 4 og 

6 angir effektgrenser utenfor båndet for henholdsvis basestasjoner og terminaler for å sikre vern av (den passive) 

jordobservasjonssatellittjenesten (EESS) i frekvensbåndet 23,6–24,0 GHz. Tabell 5 omfatter et teknisk tilleggsvilkår for 

basestasjoner for å lette sameksistensen med satellittsystemer i fastsatellittjenesten (FSS) (jord til rom) og i inter-

satellittjenesten (ISS). 

Tabell 1 

Definisjon av BEM-elementer 

BEM-element Definisjon 

Innenfor blokken Tildelt spektrumsblokk som BEM er avledet for. 

Basisverdi Spektrum i frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz som brukes til bakkebaserte trådløse bredbånds-

tjenester for elektronisk kommunikasjon, ikke medregnet operatørens aktuelle blokk og 

tilhørende overgangsområder. 

Overgangsområde Spektrum som grenser til en operatørs blokk. 

Supplerende basisverdi Spektrum i båndene som grenser til frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz, der spesifikke 

effektgrenser gjelder med hensyn til andre tjenester eller anvendelser. 

Tabell 2 

Effektgrenser for basestasjoner i overgangsområder ved synkronisert drift 

Frekvensområde Største TRP Målebåndbredde 

Opptil 50 MHz under eller over en operatørs blokk 12 dBm 50 MHz 

Forklarende merknad 

Grensen sikrer sameksistens mellom trådløse bredbåndsnett for elektronisk kommunikasjon i tilstøtende blokker i 26 GHz-

frekvensbåndet og ved synkronisert drift. 

Tabell 3 

Basiseffektgrenser for basestasjoner ved synkronisert drift 

Frekvensområde Største TRP Målebåndbredde 

Basisverdi 4 dBm 50 MHz 

Forklarende merknad 

Grensen sikrer sameksistens mellom trådløse bredbåndsnett for elektronisk kommunikasjon i ikke-tilstøtende blokker i  

26 GHz-frekvensbåndet og ved synkronisert drift.  
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Tabell 4 

Supplerende basiseffektgrense for basestasjoner 

Frekvensområde Største TRP Målebåndbredde 

23,6–24,0 GHz –42 dBW 200 MHz 

Forklarende merknad 

Grensen utenfor båndet gjelder for den maksimale utstrålingen i frekvensbåndet 23,6–24,0 GHz og har som formål å verne 

(passiv) EESS i alle fastsatte driftstyper for basestasjoner (dvs. største effekt innenfor båndet, elektrisk retningsinnstilling, 

bærebølgekonfigurasjoner). 

Tabell 5 

Tilleggsvilkår for utendørs AAS-basestasjoner 

Elevasjonskrav til hovedstrålen hos utendørs AAS-basestasjoner 

Når slike basestasjoner etableres, skal det sikres at hver antenne normalt bare sender med hovedstrålen rettet mot et punkt 

under horisonten, og dessuten skal antennen være mekanisk rettet mot et punkt under horisonten, unntatt når basestasjonen 

bare mottar. 

Forklarende merknad 

Vilkåret gjelder for vern av romstasjonsmottakere i for eksempel FSS (jord til rom) og i ISS. 

4. Tekniske vilkår for terminaler 

Tabell 6 

Supplerende basiseffektgrense for terminaler 

Frekvensområde Største TRP Målebåndbredde 

23,6–24,0 GHz –38 dBW 200 MHz 

Forklarende merknad 

Grensen utenfor båndet gjelder for den maksimale utstrålingen i frekvensbåndet 23,6–24,0 GHz og har som formål å verne 

(passiv) EESS i alle fastsatte driftstyper for terminaler (dvs. største effekt innenfor båndet, elektrisk retningsinnstilling, 

bærebølgekonfigurasjoner). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1094 

av 17. juni 2019 

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(2019) 4303](*) 

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. Visse medlemsstater har anmodet om flere nye nasjonale 

unntak og flere endringer av godkjente unntak. 

2) Disse unntakene bør godkjennes. 

3) Ettersom avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II 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 beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt ved 

direktiv 2008/68/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

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. 

Unntakene skal anvendes uten forskjellsbehandling. 

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 beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 27.6.2019, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 263/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

2019/EØS/102/18 
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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 

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 innvendig 

emballasje for begrensede mengder, i emballasje i samsvar med ADR eller i form av solide 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: - 

Merknader: 

Gyldig til: 30. juni 2022 

BE Belgia 

RO–a–BE–1 

Gjelder: Klasse 1 – små mengder. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: I 1.1.3.6 begrenses mengden sprengstoff som kan transporteres i et vanlig kjøretøy, til 

20 kg.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Operatører av lagre som ligger langt fra leverandørene, kan få tillatelse til å transportere høyst 

25 kg dynamitt eller kraftig sprengstoff og 300 fenghetter i vanlige motorvogner, på vilkår fastsatt av sprengstofftjenesten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. 

Gyldig til: 30. juni 2020 

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–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 4-2004. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–a–BE–4 

Gjelder: Unntak fra alle ADR-kravene til 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 forsendelse med røykdetektorer transporteres sammen med annet avfall til et midlertidig lagringssted 

eller til behandlingsanlegget. Emballasjen vil merkes med ordet «røykdetektor». 

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 2020  
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DE Tyskland 

RO–a–DE–1 

Gjelder: Sampakking 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 sampakking 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 transportørerklæring 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 håndteringsveiledninger samt veiledninger 

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.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl.  

I S. 4350); Ausnahme 24. 

Merknader: Liste nr. 7, 38, 38a. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–5 

Gjelder: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking 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 sampakket 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 

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 sampakking. 

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. l. 

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 2021  
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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: Innvendig emballasje 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 ytre emballasjer og/eller samleemballasjer og transporteres etter framgangsmåter for spesialforsendelse, herunder 

særlige emballerings- og merkingsbegrensninger. Mengden farlig gods per innvendig emballasje, per ytre emballasje 

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. 

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 

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 bærbar tank. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Merket trenger ikke påføres containere som transporterer pakker, 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 transport med 

ulike transportsystemer, fungerer den som et vekselflak. Ved transport av emballerte produkter på vekselflak kreves det 

ingen form for faremerking, 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 og etikettering 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.  
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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 drivstofftank. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Ved transport av tomme, ikke-rengjorte tankkjøretøyer eller transportenheter med én eller flere drivstofftanker som er 

merket i samsvar med 5.3.2.1.3, kan det sist transporterte stoffet som angis 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 sprengstoffer. 

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:  
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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 skiltet i modell nr. 1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

FR Frankrike 

RO–a–FR–2 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte 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 klinisk avfall som innebærer risiko for smitte 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. 

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.  
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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 markedstil-

synsformål. 

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 sampakkes. De skal oppfylle reglene for største 

mengde for innvendig emballasje avhengig av hvilken type farlig gods det gjelder. Den ytre emballasjen skal oppfylle 

kravene til kasser av hardplast (4H2, avsnitt I.1 kapittel 6.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF). Den ytre emballasjen 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 

innvendig emballasje definert på en mer operativ måte. 

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: Vedtakelse av RO–a–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Gyldig til: 30. januar 2025  
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IE Irland 

RO–a–IE–1 

Gjelder: Unntak fra krav 5.4.0 i ADR til et transportdokument for transport av pesticider i ADR-klasse 3, oppført under 

2.2.3.3 som FT2-pesticider (flammepunkt under 23 °C) og ADR-klasse 6.1, oppført under 2.2.61.3 som T6-pesticider, 

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 pesticider 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 pesticider. 

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 transportoppdrag. 

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 emballerte drikker, som ikke er stoffer ifølge ADR, sammen med 

noen få små flasker med tilhørende drivgasser. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

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 med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, når disse 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges, prøves og brukes i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) ikke etterfylles i Irland, men 

transporteres tilbake, vanligvis i 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 transporter med ulike transportsystemer, 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.  
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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-kodeksen, ii) brukes i samsvar med IMDG-

kodeksen, iii) er transportert til avsenderen med ulike typer transportsystemer, 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, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for 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 den særlig angitte gassen – 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-kodeksen. Transporten med ulike transportsystemer, som starter utenfor ADR-

området, skal ende hos importøren, som distribuerer gassflaskene og trykkfatene lokalt til sluttbrukeren i Irland i små 

mengder. Transporten innenfor Irlands grenser omfattes 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) utgåtte pyrotekniske artikler 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 utgåtte pyrotekniske artikler som er utstyrt 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 

tilleggsopplysningene. Unntaket gjelder bare når små mengder av nevnte utgåtte pyrotekniske artikler 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 utgåtte pyrotekniske artikler, 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. 

Gyldig til: 30. januar 2025 

RO–a–IE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–4.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Gyldig til: 30. juni 2022 

PT Portugal 

RO–a–PT–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Gyldig til: 30. januar 2022 

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 

UK Det forente kongerike 

RO–a–UK–1 

Gjelder: Transport av visse produkter som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer 

og kompasskiver (E1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i ADR. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder 

begrensede mengder med radioaktivt materiale. (En selvlysende innretning som skal bæres av en person; høyst 500 

røykdetektorer til privat bruk i hvert kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy, der hver røykdetektor har en radioaktivitet på 

høyst 40 kBq, eller høyst fem lysinnretninger med gassformig tritium med en radioaktivitet på høyst 10 GBq per 

lysinnretning i hvert kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy.) 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: 

Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: 

Regulation 3(10). 

Merknader: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i forskriftene fra 

Det internasjonale atomenergibyrå («IAEA») er innarbeidet i ADR. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–a–UK–2 

Gjelder: Unntak for visse mengder farlig gods (som ikke tilhører klasse 7) som definert i 1.1.3.6 (E2) fra kravet om å 

medbringe et transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse krav til visse mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for begrensede mengder, med mindre disse mengdene er 

del av en større last. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). 

Merknader: Dette unntaket egner seg for nasjonal transport, ettersom det ikke alltid er hensiktsmessig å medbringe et 

transportdokument ved lokal distribusjon. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–3 

Gjelder: Unntak fra kravet om at kjøretøyer som transporterer materiale med lav radioaktivitet, skal være utstyrt med 

brannslokkingsutstyr (E4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at kjøretøyer skal være utstyrt med brannslokkingsutstyr. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bortfall av kravet om brannslokkingsapparater ved transport av bare kolli som omfattes av 

unntaket (UN 2908, 2909, 2910 og 2911). 

Lemping på krav ved transport av bare få kolli. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: 

Regulation 5(4)(d). 

Merknader: Det er i praksis ikke relevant å medbringe brannslokkingsutstyr ved transport av UN 2908, 2909, 2910 og 

2911, som ofte transporteres i små kjøretøyer. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–4 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere (N1). 

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 emballasjen er utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke eller er merket 

på annen måte dersom den inneholder gods oppført i Schedule 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.  
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Merknader: Kravene i ADR 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 innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på den siste strekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–5 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori 1 

og 2 i tabell 1.1.3.6.3 (N10). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.6.3 og 1.1.3.6.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak med hensyn til transporterte mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; 

reg. 14 and Schedule 4. 

Merknader: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger for gods klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og 

«500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multiplikasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og 

multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–6 

Gjelder: Økning av største nettomasse for eksplosjonsfarlige gjenstander som er tillatt i EX/II-kjøretøyer (N13). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.5.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. 

Merknader: Det forente kongerikes forskrifter tillater en største nettomasse på 5 000 kg i kjøretøyer av type II for 

kompatibilitetsgruppe 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J. 

Mange gjenstander i klasse 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J som transporteres i Unionen, er store eller voluminøse og har en lengde på 

over 2,5 m. Det dreier seg hovedsakelig om eksplosjonsfarlige gjenstander for militær bruk. Konstruksjonsbegrensningene på 

EX/III-kjøretøyer (som skal være lukkede kjøretøyer) gjør det svært vanskelig å laste eller losse slike gjenstander. For enkelte 

gjenstander er det nødvendig med spesialutstyr for lasting og lossing i begge ender av transporten. Slikt utstyr finnes sjelden i 

praksis. Det finnes få EX/III-kjøretøyer i bruk i Det forente kongerike, og et krav om å bygge flere EX/III-spesialkjøretøyer for 

å transportere denne typen sprengstoff vil medføre svært store kostnader for bransjen. 

I Det forente kongerike transporteres militære sprengstoffer for det meste av kommersielle transportører som ikke kan 

utnytte unntaket for militære kjøretøyer i direktiv 2008/68/EF. For å løse dette problemet har Det forente kongerike alltid 

tillatt at inntil 5 000 kg av slike gjenstander kan transporteres på EX/II-kjøretøyer. Den nåværende grensen er ikke alltid 

høy nok, ettersom en gjenstand kan inneholde mer enn 1 000 kg sprengstoff. 

Siden 1950 har det vært bare to hendelser (begge i 1950-årene) der sprengstoffer med en vekt på over 5 000 kg har 

eksplodert. Hendelsene skyldtes en dekkbrann og et varmt eksosanlegg som antente presenningen. Begge brannene kunne 

ha skjedd med en mindre last. Det var ingen drepte eller skadde.  
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Erfaringen viser at korrekt emballerte eksplosjonsfarlige gjenstander sannsynligvis ikke vil antennes på grunn av støt, f.eks. 

som følge av at kjøretøyet kolliderer. Bevis fra militærrapporter og fra slagprøvinger med prosjektiler viser at 

slaghastigheten må være større enn den som oppstår ved et fall fra 12 meters høyde, for at patroner skal antennes. 

Nåværende sikkerhetsstandarder vil ikke bli berørt. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–7 

Gjelder: Unntak fra krav om tilsyn for små mengder av visse typer gods i klasse 1 (N12). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.4 og 8.5 S1(6). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om tilsyn for kjøretøyer som transporterer visse mengder farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inneholder bestemmelser om sikker parkering og tilsyn, men krever ikke at visse typer last i 

klasse 1 må overvåkes til enhver tid, slik det kreves i ADR 8.5 S1(6). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. 

Merknader: Tilsynskravene i ADR er ikke alltid gjennomførbare nasjonalt. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–8 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. 

Merknader: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med andre 

sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Hver tilpasning skal inneholde en mengdebegrensning 

for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom «alle rimelige tiltak er iverksatt for å hindre at 

sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods». 

Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 

0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med 

UN-nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et  

1.1D-sprengstoff. 

2. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i 

samme kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) 

eller farlig gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori  

2 har en samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 

500 kg.  
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3. 1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i transportkategori 

2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige 

godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på 

høyst 20 kg. 

4. Eksplosjonsfarlige gjenstander som er klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen 

med eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse 

gjenstandene. Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–9 

Gjelder: Alternativ til bruk av oransjefargede skilter ved forsendelse av små mengder radioaktivt materiale i små 

kjøretøyer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at små kjøretøyer som transporterer radioaktive materialer, skal ha 

oransjefargede skilter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillater ethvert unntak som er godkjent etter denne framgangsmåten. Unntaket innebærer 

følgende: 

Kjøretøyene skal enten 

a) være merket i samsvar med gjeldende bestemmelser i 5.3.2 i ADR, eller 

b) være merket i samsvar med kravene i nasjonal lovgivning dersom et kjøretøy brukes til å transportere høyst ti kolli med 

ikke-spaltbart eller unntatt spaltbart radioaktivt materiale, og dersom summen av de nevnte kollienes transportindeks 

ikke er større enn 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 

Regulation 5(4)(d). 

Merknader: 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–10 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte 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: Alle bestemmelser. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i avsnitt I.1 i vedlegg I for transport av klinisk avfall som innebærer 

risiko for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dette unntaket er beregnet på å innføres i henhold til «The Carriage of 

Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009», som endret. 

Gyldig til: 1. januar 2023. 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO–bi–BE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods i tanker for destruering ved forbrenning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Som unntak fra tabellen i 3.2 er det på visse vilkår tillatt å bruke en tankcontainer med 

tankkode L4BH i stedet for tankkode L4DH til transport av uspesifisert vannreaktiv væske, giftig, III. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 01 — 2002. 

Merknader: Denne forskriften kan anvendes bare på transport av farlig avfall over korte avstander. 

Gyldig til: 30. juni 2020 

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 forskriften 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: Vedtakelse av RO–bi–UK–2 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

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.  
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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 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 tildekte 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. 

Innhold i nasjonal lovgivning: UN 3509 kan transporteres i tildekte 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. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

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.  
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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 transport på 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). 

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 mulig å anvende alle bestemmelsene på den aktuelle trafikktypen. 

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: Sampakking og transport av farlig avfall i pakker og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (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; avfall samles inn fra husholdninger og laboratorier 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, desensibilisert, 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.  
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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 selv 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 et faremerke 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. 

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, 

desensibilisert, 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 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 

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.  



Nr. 102/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

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. august 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 2021 

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 2021 

RO–bi–DK–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–UK–1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som 

endret. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

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. 

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, emballe-

ringsbestemmelser, 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 

innvendig emballasje, per ytre emballasje 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.  
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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 innvendig emballasje. 

Gyldig til: 1. 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), avtakbare tanker, tankcontainere og tankflak 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 nevnte tidsrom. 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 stoppeventilen og monteringsstedet være beskyttet mot å kunne 

bli slitt av ved ytre påkjenninger eller utformet slik at den tåler slike påkjenninger. Påfyllings- og tappingsinnretninger 

(herunder flenser og gjengeplugger) og beskyttelseslokk (dersom slike finnes) må kunne sikres mot utilsiktet åpning.  
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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. 

Gyldig til: 28. februar 2022 

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 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 eksplosjons-

farlige stoffenes faktiske nettomasse. 

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 sprengstoff-

industrien 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 

FR Frankrike 

RO–bi–FR–1 

Gjelder: Bruk av et sjøtransportdokument som transportdokument på korte strekninger etter at fartøyet er losset.  
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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 faste lagertanker 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 faste lagertanker 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–UK–2. 

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: Emballeringsinstruks 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 

emballeringsinstruks 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 

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 bøyelige 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 bøyelige 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: Bøyelige 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: Foreslått unntak for å kunne endre 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.  
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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–UK–1. 

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 ytre 

emballasje; 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: Scheme for transport of domestic hazardous waste 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, 

bør det finnes skriftlige instruksjoner, som fastsatt i vedlegget til ordningen. 

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, kondensert, n.o.s.», som transporteres i sylindere, kan 

erstattes med andre handelsnavn som følger:  
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«UN 1965 butan» for blanding A, A01, A02 og A0, som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

«UN 1965 propan» for blanding C, som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

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 

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: 

Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasje, herunder IBC-containere og 

engrosemballasje, 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 direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver ikke 

å prøves i transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer. 

Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvet og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv,  
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— småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten, 

— emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte 

bruttovekten angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-

containere eller engrosemballasje, 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Pakket 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 direktiv er 

vanskelig å anvende fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ stikkprøve 

av avfallet, som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

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 

godkjenningsbevis 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  
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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, 

losserisiko, 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. 

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 et godkjenningsbevis. 

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.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Førere av kjøretøyer skal gjennomgå opplæringskurs. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inspektører som foretar teknisk inspeksjon 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 inspeksjonen, 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 tankbiler. 

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. 

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, godkjenningsbevis. 

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 tankbiler 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) Godkjenningsbevis kreves ikke for mannskapsvogner og tankbiler 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  
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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 transportoppdrag med eksplosive varer i tankkjøretøyer. Overgang til emulsjoner forventes i nær 

framtid. 

Gammelt unntak nr. 84. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

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 den særlige bestemmelsen 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), og dersom 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  
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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 den særlige bestemmelsen 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 vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Merknader: 

Gyldig til: 30. juni 2022 

UK Det forente kongerike 

RO–bi–UK–1 

Gjelder: Kryssing av offentlig vei med kjøretøyer som transporterer farlig gods (N8). 

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: Bestemmelsene om farlig gods får ikke anvendelse på transport på et privat område som 

krysses av en vei. For klasse 7 får dette unntaket ikke anvendelse på noen av bestemmelsene i forskriftene om (veitransport 

av) radioaktivt materiale fra 2002 (Radioactive Material [Road Transport] Regulations 2002). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 

Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). 

Merknader: Det kan lett oppstå en situasjon der gods transporteres mellom private områder som befinner seg på hver sin 

side av en vei. Dette utgjør ikke transport av farlig gods på en offentlig vei i vanlig forstand, og ingen av bestemmelsene 

om farlig gods bør få anvendelse i et slikt tilfelle. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–bi–UK–2 

Gjelder: Unntak fra forbudet for føreren eller sidemannen 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) (N11). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud for føreren eller sidemannen 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: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3). 

Merknader: Bokstavelig oppfattet kan forbudet i vedlegget, slik det er formulert, skape alvorlige problemer for distribusjonen 

på detaljistnivå. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–3 

Gjelder: Alternative transportbestemmelser om trefat som inneholder UN 3065 i emballasjegruppe III. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til emballasje og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av alkoholholdige drikker med en alkoholprosent på over 24 %, men 

høyst 70 % (emballasjegruppe III), i ikke-FN-godkjente trefat uten faremerker, underlagt strengere lastekrav og krav til 

kjøretøyer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14). 

Merknader: Dette er et produkt med høy verdi som er pålagt en offentlig særavgift, og som må transporteres mellom 

destillasjonsforetaket og tollageret i sikrede og forseglede kjøretøyer. I de utfyllende sikkerhetskravene er det tatt hensyn til 

lempingen på kravene til emballasje og merking. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–12. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007 Part 1. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–5 

Gjelder: Innsamling av brukte batterier til sluttbehandling eller gjenvinning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særbestemmelse 636.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Følgende vilkår tillates i stedet for særbestemmelse 636 i kapittel 3.3: 

Brukte litiumbatterier (UN 3090 og UN 3091) som er samlet inn og klargjort til transport for sluttbehandling, fra retur-

punktene for forbrukere til mellombehandlingsanlegget sammen med andre batterier som ikke inneholder litium (UN 2800 

og UN 3028), omfattes ikke av de andre bestemmelsene i ADR dersom de oppfyller følgende vilkår: 

— De skal pakkes i IH2-fat eller 4H2-kasser som oppfyller kravene til faste stoffer i emballasjegruppe II. 

— Høyst 5 % av hver pakke kan utgjøres av litium- og litiumionebatterier. 

— Hver enkelt pakkes bruttovekt skal ikke overstige 25 kg. 

— Den samlede vekten per transportenhet skal ikke overstige 333 kg. 

— Ikke noe annet farlig gods kan inngå i transporten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment 2007 part 1. 

Merknader: Returpunkter for forbrukere finnes gjerne hos detaljsalgssteder, og det er ikke praktisk å lære opp et stort antall 

personer i å sortere og pakke brukte batterier i samsvar med ADR. Det britiske systemet vil fungere etter retningslinjene 

fastsatt i «UK Waste and Resources Action Programme» og vil innebære at det stilles til rådighet korrekt ADR-emballasje 

og nødvendige instruksjoner. 

Gyldig til: 30. juni 2021» 

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: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking 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 sampakket 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.  
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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 etiketter på sidene av vognene. 

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 etiketter. 

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 etiketter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt 

med etiketter. 

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  
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UK Det forente kongerike 

RA–a–UK–1 

Gjelder: Transport av gjenstander som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer og 

kompasskiver. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i RID. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder begrensede 

mengder med radioaktivt materiale. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). 

Merknader: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i IAEA-

forskriftene er innarbeidet i RID. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–2 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). 

Merknader: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med andre 

sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Enhver tilpasning skal inneholde en mengdebe-

grensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom alle rimelige tiltak er iverksatt for å hindre at 

sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods. 

Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 

0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med 

UN-nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff. 

2. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i 

samme kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) eller 

farlig gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori 2 har en 

samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 500 kg. 

3. 1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i transportkategori 

2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige 

godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på 

høyst 20 kg.  
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4. Eksplosjonsfarlige gjenstander som er klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen 

med eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse 

gjenstandene. Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–3 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori 1 

og 2 i tabell 1.1.3.1. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak knyttet til typen transportoppdrag. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). 

Merknader: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger og ulike multiplikasjonsfaktorer for samlasting for gods i 

klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og «500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multiplika-

sjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RA–a–FR–6. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.3.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lemping på merkingskravene for kombitransport. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Kravet om faresedler gjelder ikke når kjøretøyets sedler er klart synlige. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). 

Merknader: Dette har alltid vært en nasjonal bestemmelse i Det forente kongerike. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–5 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ikke noe krav om at emballasjer skal være utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007: Regulation 26.  
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Merknader: Kravene i RID 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 innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på jernbanestrekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

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: Sampakking og transport av farlig avfall i kolli og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (når det samles inn) og kategoriseres i særlige avfallsgrupper (for å unngå farlige 

reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); bruk av skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene som fraktbrev; innsamling av 

avfall fra husholdninger og laboratorier 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, gul, 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, gul, under vann). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, 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 

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. 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: 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. 

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 

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: 

Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasjer, herunder IBC-containere og 

engrosemballasje, 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 direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver ikke å 

prøves i transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer. 

Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvet 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 direktiv, 

— småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten, 

— emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte bruttovekten 

angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-containere eller 

engrosemballasje, 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Pakket 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. 



Nr. 102/246 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

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 direktiv er 

vanskelig å anvende fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ stikkprøve 

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 jernbanetank-

vogner, som unntak fra punkt 4.3.2.1.1 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. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. 

Gyldig til: 15. januar 2024» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/502 

av 28. februar 2018 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/799 med  

hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installering, drift og reparasjon av  

fartsskrivere og deres komponenter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen 

veitransport(1), særlig artikkel 11 og artikkel 12 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 165/2014 er det innført smarte fartsskrivere, dvs. annengenerasjons digitale fartsskrivere, som 

er tilknyttet det globale satellittnavigasjonssystemet (heretter kalt «GNSS») og omfatter en kommunikasjonsinnretning 

for tidlig fjernpåvisning og et valgfritt grensesnitt mot intelligente transportsystemer. 

2) De tekniske kravene til konstruksjon, prøving, installering, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres komponenter er 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799(2). 

3) I samsvar med artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EU) nr. 165/2014 skal fartsskrivere som installeres i kjøretøyer som 

registreres for første gang på eller etter 15. juni 2019, være smarte fartsskrivere. Gjennomføringsforordning (EU) 

2016/799 bør derfor endres, slik at de tekniske bestemmelsene som er fastsatt i beslutningen, får anvendelse fra denne 

datoen. 

4) For å oppfylle kravene i artikkel 8 i forordning (EU) nr. 165/2014, som fastsetter at kjøretøyets posisjon skal registreres 

hver tredje time av den sammenlagte kjøretiden, bør gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 derfor endres slik at 

opplysninger om kjøretøyets posisjon kan lagres med tretimers intervaller ved hjelp av en måleparameter som ikke kan 

tilbakestilles, og slik at forveksling med «kontinuerlig kjøretid», som er en målparameter med en annen funksjon, 

unngås. 

5) Kjøretøyenheten kan være én enkelt enhet eller flere enheter fordelt i kjøretøyet. GNSS-utstyret og DSRC-utstyret 

(Dedicated Short Range Communication) kan derfor være i eller utenfor kjøretøyenhetens hoveddel. Når de er eksterne, 

bør det være mulig å typegodkjenne utstyrsdelene og kjøretøyenhetens hoveddel som deler, for å tilpasse 

typegodkjenningsprosessen for den smarte fartsskriveren til markedets behov. 

6) Reglene for lagring av tidskonflikthendelser og tidsjusteringer må endres for å skille mellom automatiske tidsjusteringer 

som utløses som følge av et mulig forsøk på inngrep eller funksjonssvikt i fartsskriveren, og tidsjusteringer som har 

andre årsaker, for eksempel vedlikehold. 

7) Dataidentifikatorene bør kunne skille mellom data som lastes ned fra en smart fartsskriver, og data som lastes ned fra en 

fartsskriver av en tidligere generasjon.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 28.3.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 264/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 av 18. mars 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 165/2014 med hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres 

komponenter (EUT L 139 av 26.5.2016, s. 1). 

2019/EØS/102/19 
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8) Foretakskortets gyldighetstid må forlenges fra 2 til 5 år for å bringe den i samsvar med sjåførkortets gyldighetstid. 

9) Beskrivelsen av visse feil og hendelser, valideringen av registrering av steder der daglige arbeidsperioder påbegynnes 

og/eller avsluttes, bruken av førerens samtykke mht. ITS-grensesnitt (Intelligent Transport System) når det gjelder data 

som overføres av kjøretøyenheten gjennom kjøretøyets nett og andre tekniske spørsmål bør presiseres. 

10) For å sikre at sertifiseringen av fartsskriverens forseglinger er à jour, må de tilpasses til den nye sikkerhetsstandarden for 

mekaniske forseglinger som brukes på fartsskrivere. 

11) Denne forordning omhandler konstruksjon, prøving, installering og drift av systemer som også består av radioutstyr som 

reguleres av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(1). Nevnte direktiv regulerer omsetning og ibruktaking av 

elektronisk og elektrisk utstyr som bruker radiobølger til kommunikasjon og/eller radiobestemmelse på horisontalt plan, 

særlig med hensyn til elektrisk sikkerhet, kompatibilitet med andre systemer, tilgang til radiospektrum, tilgang til 

nødmeldingstjenester og/eller eventuelle ytterligere delegerte bestemmelser. For å sikre effektiv bruk av radiospektrum, 

for å unngå skadelig radiointerferens, for å sikre radioutstyrets sikkerhet og elektromagnetiske kompatibilitet og for å 

oppfylle eventuelle andre særskilte delegerte krav bør denne forordning ikke berøre nevnte direktiv. 

12) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 bør derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 42 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 165/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 og 3 skal lyde: 

«2. Konstruksjon, prøving, installering, inspeksjon, drift og reparasjon av smarte fartsskrivere og deres komponenter 

skal oppfylle de tekniske kravene i vedlegg IC til denne forordning. 

3. Andre fartsskrivere enn smarte fartsskrivere skal med hensyn til konstruksjon, prøving, installering, inspeksjon, 

drift og reparasjon fortsatt oppfylle kravene i enten vedlegg I til forordning (EU) nr. 165/2014 eller vedlegg IB til 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(*), etter hva som er relevant. 

  

(*) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 

31.12.1985, s. 8).» 

b) Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5. Denne forordning berører ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning 

om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 

22.5.2014, s. 62).» 

2) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Definisjon 3) skal lyde: 

«3) «opplysningsmappe» hele saksmappen, i elektronisk format eller på papir, som inneholder alle opplysninger som 

produsenten eller dennes representant har levert til typegodkjenningsmyndigheten med sikte på typegodkjenning 

av en fartsskriver eller en tilhørende komponent, herunder sertifikatene som er nevnt i artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 165/2014, resultatene av prøvingene som er definert i vedlegg IC til denne forordning, og 

tegninger, fotografier og andre relevante dokumenter,» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 
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b) Definisjon 7) skal lyde: 

«7) «smart fartsskriver» eller «annengenerasjons fartsskriver» en digital fartsskriver i samsvar med artikkel 8, 9 og 10 

i forordning (EU) nr. 165/2014 og vedlegg IC til denne forordning,» 

c) Definisjon 8) skal lyde: 

«8) «fartsskriverkomponent» et av følgende elementer: kjøretøyenheten, bevegelsesføleren, diagramskiven, eksternt 

GNSS-utstyr eller den eksterne innretningen for tidlig fjernpåvisning,» 

d) Følgende definisjon 10) tilføyes: 

«10) «kjøretøyenhet» fartsskriveren unntatt bevegelsesføleren og forbindelsesledningene til bevegelsesføleren. 

Dette kan være én enkelt enhet eller flere enheter som er fordelt i kjøretøyet og omfatter en prosessorenhet, et 

dataminne, en funksjon for tidsmåling, to grensesnittenheter for smartkort for fører og annenfører, en skriver, en 

skjerm, kontakter og utstyr til innlegging av brukerdata, en GNSS-mottaker og en innretning for fjernkom-

munikasjon. 

Kjøretøyenheten kan bestå av følgende komponenter som omfattes av typegodkjenning: 

— Kjøretøyenhet, som enkeltkomponent (herunder GNSS-mottaker og fjernkommunikasjonsutstyr). 

— Kjøretøyenhetens hoveddel (herunder fjernkommunikasjonsutstyr) og eksternt GNSS-utstyr. 

— Kjøretøyenhetens hoveddel (herunder GNSS-mottaker) og eksternt fjernkommunikasjonsutstyr. 

— Kjøretøyenhetens hoveddel, eksternt GNSS-utstyr og eksternt fjernkommunikasjonsutstyr. 

Dersom kjøretøyenheten består av flere enheter fordelt i kjøretøyet, er kjøretøyenhetens hoveddel den enheten 

som inneholder prosessorenheten, dataminnet og tidsmålingsfunksjonen. 

«Kjøretøyenhet (VU)» kan betegne «kjøretøyenhet» eller «kjøretøyenhetens hoveddel». 

3) I artikkel 6 skal tredje ledd lyde: 

«Vedlegg IC får imidlertid anvendelse fra 15. juni 2019, med unntak av tillegg 16 som får anvendelse fra 2. mars 2016.» 

4) Vedlegg IC endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

5) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 28. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg IC til forordning (EU) 2016/799 gjøres følgende endringer: 

 1) I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.12.5 skal lyde: 

«3.12.5 Steder og posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner og slutter, og/eller der tre timers akkumulert 

kjøretid er nådd» 

b) Nr. 4.5.3.2.16 skal lyde: 

«4.5.3.2.16 Data om de stedene der tre timers akkumulert kjøretid er nådd» 

c) Nr. 4.5.4.2.14 skal lyde: 

«4.5.4.2.14 Data om de stedene der tre timers akkumulert kjøretid er nådd» 

d) Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2 Kontroll av nye eller reparerte komponenter» 

 2) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Definisjon ll) skal lyde: 

«ll) «innretning for fjernkommunikasjon» eller «innretning for tidlig fjernpåvisning» 

det utstyret i kjøretøyenheten som brukes til å foreta målrettet kontroll ved veien,» 

b) Definisjon tt) skal lyde: 

«tt) «tidsjustering» 

en justering av aktuell tid; denne justeringen kan være automatisk med jevne mellomrom, idet tiden fra GNSS-

mottakeren brukes som referanse, eller utføres i kalibreringsmodus,» 

c) I definisjon yy) skal første strekpunkt lyde: 

«— installeres og brukes bare i kjøretøyer i gruppe M1 og N1 (som definert i vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF(*), som sist endret),» 

d) Ny definisjon fff) skal lyde: 

«fff) «akkumulert kjøretid» 

en verdi som representerer det samlede akkumulerte antallet minutters kjøring med et bestemt kjøretøy. 

Verdien for akkumulert kjøretid er en fortløpende telling av alle minutter som anses som KJØRING av 

fartsskriverens kjørevirksomhetsfunksjon og kan brukes bare til å utløse registrering av kjøretøyets posisjon 

hver gang et multiplum av tre timers akkumulert kjøretid nås. Akkumuleringen begynner når fartsskriveren 

aktiveres. Den påvirkes ikke av eventuelle andre forhold som f.eks. «utenfor intervall» eller «overfart med 

ferge / transport med tog». 

Verdien for akkumulert kjøretid verdi er ikke ment å vises, skrives ut eller overføres.»  
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 3) I nr. 2.3 skal siste strekpunkt i punkt 13) lyde: 

«— Kjøretøyenhetene har en gyldighetstid for normal drift på 15 år regnet fra gyldighetsdatoen for kjøretøyenhetens 

sertifikater, men kjøretøyenhetene kan brukes i ytterligere tre måneder, utelukkende for overføring av data.» 

 4) I nr. 2.4 skal første ledd lyde: 

Målet med systemsikkerheten er å beskytte minnet på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til og manipulere 

data, og slik at eventuelle forsøk på dette oppdages, å beskytte integriteten og autentisiteten til data som utveksles mellom 

bevegelsesføleren og kjøretøyenheten, å beskytte integriteten og autentisiteten til data som utveksles mellom fartsskriveren og 

fartsskriverkortene, å beskytte integriteten og autentisiteten til data som utveksles mellom kjøretøyenheten og eventuelt 

eksternt GNSS-utstyr, å beskytte fortroligheten, integriteten og autentisiteten til data som utveksles ved kommunikasjon for 

tidlig fjernpåvisning for kontrollformål og å verifisere de overførte dataenes integritet og autentisitet.» 

 5) I nr. 3.2 punkt 27) skal annet strekpunkt lyde: 

«— posisjoner der den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer,» 

 6) I nr. 3.4 skal punkt 49) lyde: 

«49) Den første endringen i aktivitet til PAUSE/HVILE eller TILGJENGELIGHET som finner sted innen 120 sekunder 

etter den automatiske endringen til ARBEID som følge av at kjøretøyet stanser, skal anses å ha funnet sted på 

tidspunktet for kjøretøyets stans (slik at endringen til ARBEID eventuelt oppheves).» 

 7) I nr. 3.6.1 skal punkt 59) lyde: 

«59) Føreren skal deretter legge inn gjeldende sted for kjøretøyet, som skal anses som en midlertidig innlegging. 

Under følgende forhold valideres (dvs. overskrives ikke lenger) den midlertidige innleggingen som ble gjort ved 

siste uttak av kortet: 

— Innlegging av et sted der den aktuelle daglige arbeidstiden begynner ved manuell innlegging i henhold til krav 

61). 

— Neste innlegging av et sted der den aktuelle daglige arbeidstiden begynner, dersom kortinnehaveren ikke 

legger inn noe sted der arbeidstiden begynner eller slutter ved manuell innlegging i henhold til krav 61). 

Under følgende forhold overskrives den midlertidige innleggingen som ble gjort ved siste uttak av kortet, og den 

nye verdien valideres: 

— Neste innlegging av et sted der den aktuelle daglige arbeidstiden slutter, dersom kortinnehaveren ikke legger 

inn noe sted der arbeidstiden begynner eller slutter ved manuell innlegging i henhold til krav 61).» 

 8) I nr. 3.6.2 skal sjette og sjuende strekpunkt lyde: 

«— et sted der en tidligere daglig arbeidstid ble avsluttet, knyttet til relevant klokkeslett (overskriver og validerer da det 

som ble lagt inn ved siste uttak av kortet), 

— et sted der aktuell daglig arbeidstid begynner, knyttet til relevant klokkeslett (validerer da en midlertidig innlegging 

gjort ved siste uttak av kortet).» 
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 9) Nr. 3.9.15 skal lyde: 

«3.9.15 Hendelsen «Tidskonflikt» 

86) Denne hendelsen skal, unntatt i kalibreringsmodus, utløses dersom kjøretøyenheten påviser et avvik på 

mer enn ett minutt mellom tiden i kjøretøyenhetens funksjon for tidsmåling og tiden som kommer fra 

GNSS-mottakeren. Denne hendelsen registreres sammen med den interne klokkeverdien i kjøretøyenheten 

og kommer sammen med en automatisk tidsjustering. Etter at en tidskonflikthendelse er utløst, vil 

kjøretøyenheten ikke generere andre tidskonflikthendelser de neste tolv timene. Denne hendelsen skal ikke 

utløses dersom GNSS-mottakeren ikke har kunnet påvise noe gyldig GNSS-signal i løpet av de siste  

30 dagene eller lenger.» 

10) I nr. 3.9.17 skal nytt strekpunkt lyde: 

«— ITS-grensesnittfeil (dersom relevant).» 

11) I nr. 3.10 gjøres følgende endringer: 

 i) Teksten før tabellen i punkt 89) skal lyde: 

«Fartsskriveren skal påvise feil gjennom egenprøving og integrert prøving, i samsvar med følgende tabell:» 

ii) Følgende rad tilføyes i tabellen: 

«ITS-grensesnittet (valgfritt) Korrekt drift»  

12) I nr. 3.12 skal annet strekpunkt lyde: 

«— defineres gjennomsnittlig antall posisjoner per dag som minst seks posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner, 

seks posisjoner der akkumulert kjøretid når et multiplum av tre timer, og seks posisjoner der den daglige arbeidstiden 

slutter, slik at «365 dager» omfatter minst 6570 posisjoner,» 

13) I nr. 3.12.5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften og punkt 108) skal lyde: 

«3.12.5 Steder og posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner og slutter, og/eller der tre timers akkumulert 

kjøretid er nådd 

108) Fartsskriveren skal registrere og lagre følgende i minnet: 

— Steder og posisjoner der føreren og/eller annenføreren begynner sin daglige arbeidstid. 

— Posisjoner der den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

— Steder og posisjoner der føreren og/eller annenføreren avslutter sin daglige arbeidstid.» 

b) I punkt 110) skal fjerde strekpunkt lyde: 

«— type innlegging (start, slutt eller 3 timers akkumulert kjøretid),»  
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c) Punkt 111) skal lyde: 

«111) Minnet skal kunne lagre steder og posisjoner der den daglige arbeidstiden begynner og slutter, og/eller der tre 

timers akkumulert kjøretid er nådd, i minst 365 dager.» 

14) I nr. 3.12.7 skal punkt 116) lyde: 

«116) Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet kjøretøyets umiddelbare hastighet med tilsvarende dato og 

klokkeslett for hvert sekund i minst de siste 24 timene som kjøretøyet har vært i bevegelse.» 

15) I tabellen i nr. 3.12.8 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende post innsettes mellom postene «Mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren» og «Feil i 

bevegelsesdata»: 

«Feil ved kommunikasjon med 

eksternt GNSS-utstyr 

— den lengste hendelsen for hver av de 

10 siste dagene den har forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet av de 

siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendelsens 

start 

— dato og klokkeslett for hendelsens 

slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens 

start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme 

dag» 

b) Posten «Tidskonflikt» skal lyde: 

«Tidskonflikt — den alvorligste hendelsen for hver av 

de 10 siste dagene den har forekommet 

(dvs. med størst forskjellen mellom 

fartsskriverens dato og klokkeslett og 

GNSS-dato og -klokkeslett) 

— de 5 alvorligste hendelsene i løpet av 

de siste 365 dagene 

— fartsskriverens dato og klokkeslett 

— GNSS-dato og -klokkeslett 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av ethvert 

kort som er satt inn ved hendelsens 

start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser samme 

dag» 

16) I nr. 3.20 skal punkt 200) lyde: 

«200) Fartsskriveren kan også utstyres med standardiserte grensesnitt, slik at dataene som registreres eller genereres av 

fartsskriveren, kan brukes i driftsmodus eller kalibreringsmodus av en ekstern enhet. 

I tillegg 13 er valgfritt ITS-grensesnitt angitt og standardisert. Andre kjøretøyenhetsgrensesnitt kan eksistere 

sammen, forutsatt at de fullt ut oppfyller kravene i tillegg 13 med hensyn til minimumslisten for data, sikkerhet og 

førersamtykke. 

Samtykke fra føreren gjelder ikke for dataene som oversendes av fartsskriveren til kjøretøyets nett. Dersom 

personopplysninger som mates inn i kjøretøyets nett, viderebehandles utenfor kjøretøyets nett, er det kjøretøy-

produsentens ansvar at personopplysningene behandles i samsvar med forordning (EU) 2016/679 («generell 

personvernforordning»). 

Samtykke fra føreren gjelder heller ikke for fartsskriverdata som overføres til et eksternt selskap (krav 193), 

ettersom dette scenarioet overvåkes av foretakskort tilgangsrettighet. 
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Følgende krav får anvendelse på ITS-data som gjøres tilgjengelige gjennom dette grensesnittet: 

— Disse dataene er et sett av utvalgte eksisterende data fra fartsskriverens dataordliste (tillegg 1). 

— Et delsett av disse utvalgte dataene er merket «personopplysninger». 

— Delsettet av «personopplysninger» er tilgjengelig bare dersom kontrollerbart samtykke fra føreren som godtar 

at vedkommendes personopplysninger kan gå ut fra kjøretøyets nett, er aktivert. 

— Når som helst kan samtykke fra føreren aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av kommandoer i menyen, 

forutsatt at sjåførkortet er satt inn. 

— Settet og delsettet av data vil bli kringkastet via trådløs Bluetooth-protokoll i alle retninger fra kjøretøyets 

førerhus, med en oppdateringshyppighet på ett minutt. 

— Paringen mellom den eksterne enheten og ITS-grensesnittet skal være beskyttet med en egen og tilfeldig valgt 

PIN-kode på minst fire sifre som registreres i hver enkelt kjøretøyenhet og er tilgjengelig via dennes skjerm. 

— Forekomsten av ITS-grensesnittet skal under ingen omstendigheter forstyrre eller påvirke kjøretøyenhetens 

korrekte funksjon og sikkerhet. 

I tillegg til settet med utvalgte eksisterende data, som anses som minimumslisten, kan andre data også sendes ut, 

forutsatt at de ikke kan anses som personopplysninger. 

Fartsskriveren skal kunne kommunisere status for samtykke fra føreren til andre plattformer i kjøretøyets nett. 

Når tenningen på kjøretøyet er slått på, skal disse dataene kringkastes til enhver tid.» 

17) I nr. 3.23 skal punkt 211) lyde: 

«211) Tidsinnstillingen av kjøretøyenhetens interne klokke skal justeres automatisk hver 12. time. Dersom denne 

justeringen ikke er mulig fordi det ikke foreligger noe GNSS-signal, skal tidsinnstillingen skje så snart 

kjøretøyenheten kan få tilgang til en gyldig tidsverdi fra GNSS-mottakeren, i samsvar med kjøretøyets 

tenningsforhold. Tidsreferansen for den automatiske tidsinnstillingen av kjøretøyenhetens interne klokke skal utledes 

fra GNSS-mottakeren.» 

18) I nr. 3.26 skal punkt 225) og 226) lyde: 

«225) På hver enkelt av fartsskriverens komponenter skal det være festet en merkeplate med følgende opplysninger: 

— Produsentens navn og adresse. 

— Produsentens delenummer og produksjonsår. 

— Serienummer. 

— Typegodkjenningsmerke.  
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226) Når det ikke er tilstrekkelig plass til å vise alle ovennevnte opplysninger, skal merkeplaten minst vise produsentens 

navn eller logo og delenummeret.» 

19) I nr. 4.1 skal tegningen som tilsvarer forsiden og baksiden av sjåførkortet, erstattes med følgende: 

 

20) I nr. 4.5.3.1.8 punkt 263) skal første strekpunkt lyde: 

«— kortfeil (når kortet er opprinnelsen til feilen),» 

21) I nr. 4.5.3.2.8 punkt 288) skal første strekpunkt lyde: 

«— kortfeil (når kortet er opprinnelsen til feilen),» 

22) Nr. 4.5.3.2.16 skal lyde: 

«4.5.3.2.16 Data om de stedene der tre timers akkumulert kjøretid er nådd 

305) Sjåførkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kjøretøyets posisjon der et multiplum av tre 

timers akkumulert kjøretid nås: 

— Dato og klokkeslett da den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

— Kjøretøyets posisjon. 

— GNSS-nøyaktighet, dato og klokkeslett da posisjonen ble fastslått. 

— Kjøretøyets kilometerstand. 

306) Sjåførkortet skal kunne lagre minst 252 slike poster.» 

23) Nr. 4.5.4.2.14 skal lyde: 

«4.5.4.2.14 Data om de stedene der tre timers akkumulert kjøretid er nådd 

353) Verkstedkortet skal kunne lagre følgende data knyttet til kjøretøyets posisjon der et multiplum av tre 

timers akkumulert kjøretid nås: 

— Dato og klokkeslett da den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

FORSIDE BAKSIDE 
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— Kjøretøyets posisjon. 

— GNSS-nøyaktighet, dato og klokkeslett da posisjonen ble fastslått. 

— Kjøretøyets kilometerstand. 

354) Verkstedkortet skal kunne lagre minst 18 slike poster.» 

24) I nr. 5.2 skal punkt 396) lyde: 

«396) Platen skal minst inneholde følgende opplysninger: 

— Den godkjente installatørens eller det godkjente verkstedets navn, adresse eller firma. 

— Kjøretøyets kilometerfaktor, uttrykt som «w = … imp/km», 

— Fartsskriverens konstant, uttrykt som «k = … imp/km». 

— Dekkenes rulleomkrets, uttrykt som «l = … mm». 

— Dekkdimensjon. 

— Dato for måling av kjøretøyets kilometerfaktor og dekkenes rulleomkrets. 

— Kjøretøyets understellsnummer. 

— Forekomst (eller ikke) av eksternt GNSS-utstyr. 

— Det eksterne GNSS-utstyrets serienummer (ev.). 

— Serienummeret til innretningen for fjernkommunikasjon (ev.). 

— Serienummeret til alle intakte forseglinger. 

— Del av kjøretøyet der adapteren eventuelt er installert. 

— Del av kjøretøyet der bevegelsesføleren er installert, dersom den ikke er koplet til girkassen eller det ikke 

brukes en adapter. 

— En beskrivelse av fargen på kabelen mellom adapteren og den delen av kjøretøyet som forsyner adapteren 

med impulser. 

— Serienummeret til adapterens innebygde bevegelsesføler.» 

25) I nr. 5.3 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt punkt 398a) innsettes etter punkt 398): 

«398a) Forseglingene som er nevnt ovenfor, skal sertifiseres i samsvar med standarden EN 16882:2016.»  
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b) I punkt 401) skal annet ledd lyde: 

«Dette entydige identifikasjonsnummeret defineres slik: MMNNNNNNNN med merking som ikke kan fjernes, der 

MM er entydig identifikasjon av produsenten (databaseregistrering som forvaltes av EF), og der NNNNNNNN er et 

alfanumerisk forseglingsnummer som er entydig for produsenten.» 

c) Punkt 403) skal lyde: 

«403) Produsenter av forseglinger skal registreres i en egen database når de får en forseglingsmodell sertifisert i 

henhold til EN 16882:2016, og skal offentliggjøre identifikasjonsnumrene til sine forseglinger ved en 

framgangsmåte som skal fastsettes av Europakommisjonen.» 

d) Punkt 404) skal lyde: 

«404) Godkjente verksteder og kjøretøyprodusenter skal, innenfor rammen av forordning (EF) nr. 165/2014, bare 

bruke forseglinger sertifisert i henhold til EN 16882:2016 fra de produsentene av forseglinger som er oppført i 

databasen nevnt ovenfor.» 

26) Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2 Kontroll av nye eller reparerte komponenter 

407) Hver enkelt innretning, ny eller reparert, skal kontrolleres for å sikre at den fungerer korrekt og at dens 

avleste og registrerte verdier ligger innenfor grensene fastsatt i kapittel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3.» 

27) I nr. 6.3 skal punkt 408) lyde: 

«408) Ved montering i et kjøretøy skal hele installasjonen (herunder fartsskriveren) være i samsvar med bestemmelsene 

om største tillatte avvik i kapittel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3. Hele anlegget skal forsegles i samsvar med kapittel 5.3, 

og det skal omfatte en kalibrering.» 

28) I nr. 8.1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 8.1 skal innledningsteksten før punkt 425) lyde: 

I dette kapittel menes med «fartsskriver» fartsskriveren eller dens komponenter. Det kreves ingen typegodkjenning av 

kabelen/kablene som forbinder bevegelsesføleren med kjøretøyenheten, det eksterne GNSS-utstyret med kjøretøyenheten 

eller den eksterne innretningen for fjernkommunikasjon med kjøretøyenheten. Papiret som benyttes i fartsskriveren, skal 

anses som en komponent i fartsskriveren. 

Alle produsenter kan be om typegodkjenning av fartsskriverkomponent(er) med enhver annen fartsskriverkomponent, 

forutsatt at hver enkelt komponent oppfyller kravene i dette vedlegg. Alternativt kan produsenter også be om 

typegodkjenning av fartsskrivere. 

Som beskrevet i artikkel 2 definisjon 10 i denne forordning kan kjøretøyenhetene være satt sammen på forskjellige måter. 

Uansett kjøretøyenhetens sammensetning er enhetens eksterne antenne og en eventuell signalfordeler som er koplet til 

GNSS-mottakeren eller innretningen for fjernkommunikasjon, ikke en del av kjøretøyenhetens typegodkjenning.  
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Likevel skal produsenter som har fått typegodkjenning for fartsskriveren, vedlikeholde en offentlig tilgjengelig liste 

over kompatible antenner og signalfordelere til antenner med hver typegodkjent kjøretøyenhet, eksternt GNSS-utstyr 

og ekstern innretning for fjernkommunikasjon.» 

b) Punkt 427) skal lyde: 

«427) Medlemsstatenes typegodkjenningsmyndigheter skal ikke utstede et typegodkjenningsdokument med mindre 

de er i besittelse av 

— et sikkerhetssertifikat (dersom det kreves i dette vedlegg), 

— et funksjonssertifikat 

— og et samvirkingssertifikat (dersom det kreves i dette vedlegg) 

for fartsskriveren eller fartsskriverkortet som søknaden om typegodkjenning gjelder.» 

29) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

 i) Nr. 2.63 skal lyde: 

«2.63. Forbeholdt framtidig bruk» 

 ii) Nr. 2.78 skal lyde: 

«2.78. GNSSAccumulatedDriving» 

 iii) Nr. 2.79 skal lyde: 

«2.79. GNSSAccumulatedDrivingRecord» 

 iv) Nr. 2.111 skal lyde: 

«2.111. NoOfGNSSADRecords» 

 v) Nr. 2.160 skal lyde: 

«2.160. Forbeholdt framtidig bruk» 

 vi) Nr. 2.203 skal lyde: 

«2.203. VuGNSSADRecord» 

 vii) Nr. 2.204 skal lyde: 

«2.204. VuGNSSADRecordArray» 

viii) Nr. 2.230 skal lyde: 

«2.230. Forbeholdt framtidig bruk» 

 ix) Nr. 2.231 skal lyde: 

«2.231. Forbeholdt framtidig bruk»  
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b) I nr. 2 tilføyes følgende tekst før nr. 2.1: 

«For kortdatatyper som brukes for førstegenerasjons og annengenerasjons applikasjoner, er den størrelsen som er 

angitt i dette tillegg, størrelsen for en annengenerasjonsapplikasjon. Størrelsen for førstegenerasjonsapplikasjon antas 

allerede å være kjent av leseren. Kravnumrene i vedlegg IC knyttet til slike datatyper omfatter både førstegenerasjons 

og annengenerasjons applikasjoner.» 

c) Nr. 2.19 skal lyde: 

«2.19. CardEventData 

1. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder hendelser knyttet til kortinnehaveren (krav 260 

og 318 i vedlegg IC). 

 

CardEventData er en sekvens av cardEventRecords, ordnet etter stigende verdi på EventFaultType (unntatt 

poster som gjelder forsøk på sikkerhetsbrudd, som er samlet i sekvensens siste gruppe). 

cardEventRecords er et sett med hendelsesposter for en gitt hendelsestype (eller kategori ved hendelser som 

består i forsøk på sikkerhetsbrudd). 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder hendelser knyttet til kortinnehaveren (krav 285 

og 341 i vedlegg IC). 

 

CardEventData er en sekvens av cardEventRecords, ordnet etter stigende verdi på EventFaultType (unntatt 

poster som gjelder forsøk på sikkerhetsbrudd, som er samlet i sekvensens siste gruppe). 

cardEventRecords er et sett med hendelsesposter for en gitt hendelsestype (eller kategori ved hendelser som 

består i forsøk på sikkerhetsbrudd).» 

d) Nr. 2.30 skal lyde: 

«2.30. CardRenewalIndex 

En kortfornyelsesindeks (definisjon i)). 

 

Verditildeling: (Se kapittel 7 i dette vedlegg.) 

«0» Første utstedelse. 

Rekkefølge for økning: «0, …, 9, A, …, Z»  
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e) I nr. 2.61 skal teksten under overskriften «2. generasjon:» lyde: 

 

I tillegg til førstegenerasjon brukes følgende dataelementer: 

noOfGNSSADRecords er antallet GNSS-poster for akkumulert kjøretid som kortet kan lagre. 

noOfSpecificConditionRecords er antallet poster for særlige forhold som kortet kan lagre. 

noOfCardVehicleUnitRecords er antallet poster for benyttede kjøretøyenheter som kortet kan lagre.» 

f) Nr. 2.63 skal lyde: 

«2.63. Forbeholdt framtidig bruk» 

g) I nr. 2.67 skal teksten under overskriften «2. generasjon:» lyde: 

«De samme verdiene som i førstegenerasjon brukes med følgende tillegg: 

 

Merknad 1: Verdiene for annengenerasjon for platen, adapteren og den eksterne GNSS-tilkoplingen samt verdiene 

for førstegenerasjon av kjøretøyenheten og bevegelsesføleren kan brukes i SealRecord, dersom det er relevant. 

Merknad 2: I feltet CardHolderAuthorisation (CHA) på et annengenerasjonssertifikat skal verdiene (1), (2) og (6) 

forstås som å angi et sertifikat for gjensidig autentisering for den aktuelle utstyrstypen. For å angi det respektive 

sertifikatet for å generere en elektronisk signatur benyttes verdi (17), (18) eller (19).» 
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h) I nr. 2.70 skal teksten under overskriften «2. generasjon:» lyde: 

«2. generasjon: 

 

generelle hendelser 

ingen ytterligere opplysninger 

innsetting av ugyldig kort 

kortkonflikt 

tidsoverlapping 

kjøring uten riktig kort 

innsetting av kort under kjøring 

siste kortsesjon ikke korrekt avsluttet 

hastighetsoverskridelse 

brudd på strømforsyningen 

feil i bevegelsesdata 

kjøretøybevegelseskonflikt 

tidskonflikt (GNSS kontra kjøretøyenhetens interne klokke) 

feil ved kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon 

mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren 

feil ved kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr 

RFU 

 

forsøk på sikkerhetsbrudd knyttet til kjøretøyenhet 

ingen ytterligere opplysninger 

feil ved autentisering av bevegelsesføler 

feil ved autentisering av fartsskriverkort 

uautorisert bytte av bevegelsesføler 

integritetsfeil i innlagte kortdata 

integritetsfeil i lagrede brukerdata 

intern dataoverføringsfeil 

uautorisert åpning av huset 

maskinvaresabotasje 

påvisning av GNSS-manipulering 

feil ved autentisering av eksternt GNSS-utstyr 

sertifikat for eksternt GNSS-utstyr utløpt 

RFU 

 

forsøk på sikkerhetsbrudd knyttet til føler 

ingen ytterligere opplysninger 

autentiseringsfeil 

integritetsfeil i lagrede data 

intern dataoverføringsfeil 

uautorisert åpning av huset 

maskinvaresabotasje 

RFU 

 

feil ved fartsskriver 

ingen ytterligere opplysninger 

intern feil i kjøretøyenhet 

skriverfeil 

visningsfeil 

feil ved overføring 

feil ved føler 

intern GNSS-mottaker 

eksternt GNSS-utstyr 

innretning for fjernkommunikasjon 

ITS-grensesnitt 

RFU 

 

kortfeil 

ingen ytterligere opplysninger 

RFU 

 
RFU 

 
produsentspesifikk» 
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i) Nr. 2.71 skal lyde: 

«2.71. ExtendedSealIdentifier 

2. generasjon: 

Den utvidede identifikatoren for en forsegling identifiserer en forsegling entydig (krav 401 i vedlegg IC ). 

 

manufacturerCode er en kode for produsenten av forseglingen. 

sealIdentifier er en identifikator for forseglingen som er entydig for produsenten.» 

j) Nr. 2.78 og 2.79 skal lyde: 

«2.78. GNSSAccumulatedDriving 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom akkumulert 

kjøretid for føreren når et multiplum av tre timer (krav 306 og 354 i vedlegg IC). 

 

gnssADPointerNewestRecord er indeksen for siste oppdaterte GNSS-post for akkumulert kjøretid. 

Verditildeling er et tall som svarer til telleren i GNSS-posten for akkumulert kjøretid, med startverdi «0» for 

første forekomst av GNSS-posten for akkumulert kjøretid i den aktuelle strukturen. 

gnssAccumulatedDrivingRecords er settet med poster som inneholder datoen og klokkeslettet da akkumulert 

kjøretid når et multiplum av tre timer og opplysninger om kjøretøyets posisjon. 

2.79. GNSSAccumulatedDrivingRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i et sjåfør- eller verkstedkort, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom akkumulert 

kjøretid for føreren når et multiplum av tre timer (krav 305 og 353 i vedlegg IC). 

 

timeStamp er dato og klokkeslett da den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

gnssPlaceRecord inneholder opplysninger om kjøretøyets posisjon. 

VehicleOdometerValue er kilometerstand da akkumulert kjøretid når et multiplum av tre timer.»  
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k) Nr. 2.86 skal lyde: 

«2.86. KeyIdentifier 

En entydig identifikator for en offentlig nøkkel for henvisning til og valg av nøkkel. Den identifiserer også 

innehaveren av nøkkelen. 

 

Det første valget er egnet for henvisning til en kjøretøyenhets, et fartsskriverkorts eller eksternt GNSS-utstyrs 

offentlige nøkkel. 

Det andre valget er egnet for henvisning til en kjøretøyenhets offentlige nøkkel (i tilfeller der 

kjøretøyenhetens serienummer ikke er kjent på det tidspunktet sertifikatet genereres). 

Det tredje valget er egnet for henvisning til en medlemsstats offentlige nøkkel.» 

l) Nr. 2.92 skal lyde: 

«2.92. MAC 

2. generasjon: 

En kryptografisk kontrollsum med 8, 12 eller 16 byte som tilsvarer krypteringsprogrammene som er angitt i 

tillegg 11. 

 

m) Nr. 2.111 skal lyde: 

«2.111. NoOfGNSSADRecords 

2. generasjon: 

Antall GNSS-poster for akkumulert kjøretid som kortet kan lagre. 

 

Verditildeling: Se tillegg 2.» 

n) I nr. 2.120 skal verditildelingen for «16H» lyde: 

« » 

o) Nr. 2.160 skal lyde: 

«2.160. Forbeholdt framtidig bruk»  
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p) Nr. 2.162 skal lyde: 

«2.162. TimeReal 

Kode for et kombinert felt for dato og klokkeslett, der dato og klokkeslett uttrykkes i sekunder siden 00h.00m.00s 

1. januar 1970 UTC. 

 

Verditildeling — Oktettgruppert: Antall sekunder siden midnatt 1. januar 1970 UTC. 

Høyeste mulige verdi for dato/klokkeslett er i året 2106.» 

q) Nr. 2.179 skal lyde: 

«2.179. VuCardRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, om et fartsskriverkort som er brukt (krav 132 i vedlegg IC). 

 

cardNumberAndGenerationInformation er fullt kortnummer og generasjon av kortet som benyttes 

(datatype 2.74). 

cardExtendedSerialNumber som avlest fra filen EF_ICC under kortets masterfil (MF). 

cardStructureVersion som avlest fra filen EF_Application_Identification under DF_Tachograph_G2. 

cardNumber som avlest fra filen EF_Identification under DF_Tachograph_G2.» 

r) Nr. 2.203 og 2.204 skal lyde: 

«2.203. VuGNSSADRecord 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom akkumulert kjøretid 

når et multiplum av tre timer (krav 108 og 110 i vedlegg IC). 

 

timeStamp er dato og klokkeslett da den akkumulerte kjøretiden når et multiplum av tre timer. 

cardNumberAndGenDriverSlot identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i førerens 

kortleseråpning.  
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cardNumberAndGenCodriverSlot identifiserer kortet, herunder dets generasjon, som er satt inn i annen-

førerens kortleseråpning. 

gnssPlaceRecord inneholder opplysninger om kjøretøyets posisjon. 

VehicleOdometerValue er kilometerstand da akkumulert kjøretid når et multiplum av tre timer. 

2.204 VuGNSSADRecordArray 

2. generasjon: 

Opplysninger, lagret i en kjøretøyenhet, som gjelder kjøretøyets GNSS-posisjon dersom akkumulert kjøretid 

når et multiplum av tre timer (krav 108 og 110 i vedlegg IC). 

 

recordType betegner postens type (VuGNSSADRecord). 

Verditildeling: Se RecordType. 

recordSize er størrelsen på VuGNSSADRecord i byte. 

noOfRecords er antallet poster i settet med poster. 

records angir et sett med GNSS-poster for akkumulert kjøretid.» 

s) Nr. 2.230 og 2.231 skal lyde: 

«2.230. Forbeholdt framtidig bruk 

2.231. Forbeholdt framtidig bruk» 

t) I nr. 2.234 skal teksten under overskriften «2. generasjon:» lyde: 

 

I tillegg til førstegenerasjon brukes følgende dataelementer: 

noOfGNSSADRecords er antallet GNSS-poster for akkumulert kjøretid som kortet kan lagre. 
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noOfSpecificConditionRecords er antallet poster for særlige forhold som kortet kan lagre. 

noOfCardVehicleUnitRecords er antallet poster for benyttede kjøretøyenheter som kortet kan lagre.» 

30) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1 tilføyes følgende forkortelser: 

CHA Sertifikatinnehavers autorisasjon (Certificate Holder Authorisation) 

DO Dataobjekt (Data Object)» 

b) I nr. 3.3 gjøres følgende endringer: 

 i) TCS_24 skal lyde: 

«TCS_24 Disse sikkerhetsvilkårene kan knyttes sammen på følgende måter: 

AND: Alle sikkerhetsvilkår skal oppfylles 

OR: Minst ett sikkerhetsvilkår skal oppfylles 

Tilgangsreglene for filsystemet, dvs. for kommandoene SELECT, READ BINARY og UPDATE 

BINARY, er angitt i kapittel 4. Tilgangsreglene for de resterende kommandoene er angitt i tabellene 

nedenfor. Uttrykket «ikke relevant» benyttes dersom det ikke finnes noe krav til støtte for kommandoen. 

I så fall kan det eventuelt finnes støtte for kommandoen, men tilgangsvilkåret er utenfor gyldighets-

området.» 

 ii) I TCS_25 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

EXTERNAL 

AUTHENTICATE 

    

— For 

førstegenerasjons 

autentisering 

ALW ALW ALW ALW 

— For 

annengenerasjons 

autentisering 

ALW PWD ALW ALW 

IINTERNAL 

AUTHENTICATEe 

ALW PWD ALW ALW 

GENERAL 

AUTHENTICATE 

ALW ALW ALW ALW 

ET CHALLENGE ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

PPROCESS DSRC 

MESSAGE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: COMPUTE 

DIGITAL SIGNATURE 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: HASH Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/267 

 

«Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

PERFORM HASH OF 

FILE 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: VERIFY 

CERTIFICATE 

ALW ALW ALW ALW 

PSO: VERIFY DIGITAL 

SIGNATURE 

Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

VERIFY Ikke relevant ALW Ikke relevant Ikke relevant» 

iii) I TCS_26 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

EXTERNAL 

AUTHENTICATE 

    

— For 

førstegenerasjons 

autentisering 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

— For 

annengenerasjons 

autentisering 

ALW PWD ALW ALW 

INTERNAL 

AUTHENTICATE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

GENERAL 

AUTHENTICATE 

ALW ALW ALW ALW 

GET CHALLENGE ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

PROCESS DSRC 

MESSAGE 

Ikke relevant ALW ALW Ikke relevant 

PSO: COMPUTE 

DIGITAL SIGNATURE 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: HASH Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

PERFORM HASH of FILE ALW OR 

SM-MAC-G2 

ALW OR 

SM-MAC-G2 

Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: VERIFY 

CERTIFICATE 

ALW ALW ALW ALW 

PSO: VERIFY DIGITAL 

SIGNATURE 

Ikke relevant Ikke relevant ALW Ikke relevant 

VERIFY Ikke relevant ALW Ikke relevant Ikke relevant» 
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 iv) I TCS_27 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Kommando Sjåførkort Verkstedkort Kontrollkort Foretakskort 

EXTERNAL 

AUTHENTICATE 

    

— For førstegenera-

sjons autentisering 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

— For annengenera-

sjons autentisering 

ALW PWD ALW ALW 

INTERNAL 

AUTHENTICATE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

GENERAL 

AUTHENTICATE 

ALW ALW ALW ALW 

GET CHALLENGE ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET AT ALW ALW ALW ALW 

MSE:SET DST ALW ALW ALW ALW 

PROCESS DSRC 

MESSAGE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: COMPUTE 

DIGITAL SIGNATURE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: HASH Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PERFORM HASH OF 

FILE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

PSO: VERIFY 

CERTIFICATE 

ALW ALW ALW ALW 

PSO: VERIFY DIGITAL 

SIGNATURE 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

VERIFY Ikke relevant ALW Ikke relevant Ikke relevant» 

c) I nr. 3.4 skal TCS_29 lyde: 

«TCS_29 Statusordene SW1 og SW2 returneres i hver svarmelding og angir behandlingsstatus for kommandoen. 

SW1 SW2 Betydning 

90 00 Normal behandling. 

61 XX Normal behandling. XX = antall svarbyte som er tilgjengelig. 

62 81 Varslingsbehandling. En del av de returnerte dataene kan være skadet. 

63 00 Autentiseringen mislyktes (advarsel). 

63 CX Feil CHV (PIN). Teller for gjenværende forsøk gis ved «X». 
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SW1 SW2 Betydning 

64 00 Kjørefeil — Status for ikke-flyktig minne uendret. Integritetsfeil. 

65 00 Kjørefeil — Status for ikke-flyktig minne endret. 

65 81 Kjørefeil — Status for ikke-flyktig minne endret — Minnefeil. 

66 88 Sikkerhetsfeil: feil kryptografisk kontrollsum (under sikker meldingsoverføring) eller 

feil sertifikat (ved verifisering av sertifikat) eller 

feil kryptogram (under ekstern autentisering) eller 

feil signatur (under verifisering av signatur). 
 

67 00 Feil lengde (feil Lc eller Le). 

68 83 Siste kommando i kjeden forventet. 

69 00 Forbudt kommando (intet svar tilgjengelig i T=0). 

69 82 Sikkerhetsstatus ikke oppnådd. 

69 83 Autentiseringsmetode blokkert. 

69 85 Vilkår for bruk ikke oppfylt. 

69 86 Kommando ikke tillatt (ingen aktuell EF). 

69 87 Forventede dataobjekter for sikker meldingsoverføring mangler. 

69 88 Feil dataobjekter for sikker meldingsoverføring. 

6A 80 Feil parametrer i datafeltet. 

6A 82 Fil ikke funnet. 

6A 86 Feil parametrer P1-P2. 

6A 88 Referansedata ikke funnet. 

6B 00 Feil parametrer (differanse utenfor EF). 

6C XX Feil lengde, SW2 angir nøyaktig lengde. Ingen datafelt returneres. 

6D 00 Instruksjonskode støttes ikke eller er ugyldig. 

6E 00 Klasse støttes ikke. 

6F 00 — Andre kontrollfeil. 

Ytterligere statusord som definert i ISO/IEC 7816-4 kan returneres dersom deres atferd ikke nevnes 

uttrykkelig i dette tillegg.  
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For eksempel kan følgende statusord eventuelt returneres: 

6881: Logisk kanal støttes ikke. 

6882: Sikker meldingsoverføring støttes ikke.» 

d) I nr. 3.5.1.1 skal siste strekpunkt i TCS_38 lyde: 

«— Dersom den valgte applikasjonen anses å være skadet (det er funnet en integritetsfeil i filattributtene), returneres 

behandlingsstatusen «6400» eller «6500».» 

e) I nr. 3.5.1.2 skal siste strekpunkt i TCS_41 lyde: 

«— Dersom den valgte filen anses å være skadet (det er funnet en integritetsfeil i filattributtene), returneres 

behandlingsstatusen «6400» eller «6500».» 

f) I nr. 3.5.2.1 skal sjette strekpunkt i TCS_43 lyde: 

«— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, og returnert 

behandlingsstatus er «6400» eller «6500».» 

g) I nr. 3.5.2.1.1 gjøres følgende endringer: 

 i) I TCS_45 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1 1 «81h» TPV: Etikett for data med ordinær verdi 

#2 L «NNh» eller 

«81 NNh» 

LPV: Lengde på returnerte data (=opprinnelige Le). 

L tilsvarer 2 byte dersom LPV > 127 byte. 

#(2+L) - #(1+L+NN) NN «XX..XXh» Ordinær dataverdi 

#(2+L+NN) 1 «99h» Etikett for behandlingsstatus (SW1-SW2) — valgfritt for 

førstegenerasjons sikker meldingsoverføring 

#(3+L+NN) 1 «02h» Lengde for behandlingsstatus — valgfritt for førstegenera-

sjons sikker meldingsoverføring 

#(4+L+NN) – #(5+L+NN) 2 «XX XXh» Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar — 

valgfritt for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring 

#(6+L+NN) 1 «8Eh» TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(7+L+NN) 1 «XXh» LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske 

kontrollsum 

«04h» for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring (se 

tillegg 11 del A) 

«08h», «0Ch» eller «10h» avhengig av AES-nøkkellengde 

for annengenerasjons sikker meldingsoverføring (se tillegg 

11 del B) 
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«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#(8+L+NN)-#(7+M+L+NN) M «XX..XXh» Kryptografisk kontrollsum 

SW 2 «XXXXh» Statusord (SW1, SW2)» 

ii) I TCS_46 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

#1 1 «87h» TPI CG: Etikett for krypterte data (kryptogram) 

#2 L «MMh» eller 

«81 MMh» 

LPI CG: Lengden på returnerte krypterte data (avviker fra 

kommandoens opprinnelige Le pga. utfylling) 

L tilsvarer 2 byte dersom LPI CG > 127 byte 

#(2+L)-#(1+L+MM) MM «01XX..XXh» Krypterte data: Utfyllingsindikator og kryptogram 

#(2+L+MM) 1 «99h» Etikett for behandlingsstatus (SW1-SW2) — valgfritt for 

førstegenerasjons sikker meldingsoverføring 

#(3+L+MM) 1 «02h» Lengde for behandlingsstatus — valgfritt for førstegenera-

sjons sikker meldingsoverføring 

#(4+L+MM) - #(5+L+MM) 2 «XX XXh» Behandlingsstatus for APDU for ubeskyttet svar — valg-

fritt for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring 

#(6+L+MM) 1 «8Eh» TCC: Etikett for kryptografisk kontrollsum 

#(7+L+MM) 1 «XXh» LCC: Lengden på etterfølgende kryptografiske kontroll-

sum 

«04h» for førstegenerasjons sikker meldingsoverføring  

(se tillegg 11 del A) 

«08h», «0Ch» eller «10h», avhengig av AES-nøkkel-

lengde for 2. generasjons sikker meldingsoverføring  

(se tillegg 11 del B) 

#(8+L+MM)-

#(7+N+L+MM) 

N «XX..XXh» Kryptografisk kontrollsum 

SW 2 «XXXXh» Statusord (SW1, SW2)» 

h) I nr. 3.5.2.2 skal sjette strekpunkt i TCS_50 lyde: 

«— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, og returnert 

behandlingsstatus er «6400» eller «6500».» 

i) I nr. 3.5.2.3 gjøres følgende endringer i TCS_52: 

 i) Siste rad i tabellen skal lyde: 

«Le 1 «XXh» Som angitt i ISO/IEC 7816-4» 
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ii) Nytt punktum skal lyde: 

«Ved T = 0 antar kortet at verdien for Le = «00h» dersom ingen sikker meldingsoverføring anvendes. 

Ved T = 1 returneres behandlingsstatus «6700» dersom Le= «01h».» 

j) I nr. 3.5.2.3 skal sjette strekpunkt i TCS_53 lyde: 

«— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, og returnert 

behandlingsstatus er «6400» eller «6500».» 

k) I nr. 3.5.3.2 skal sjette strekpunkt i TCS_63 lyde: 

«— Dersom det påvises en integritetsfeil i filattributtene, skal kortet anse filen som uopprettelig skadet, og returnert 

behandlingsstatus er «6400» eller «6500».» 

l) I nr. 3.5.5 skal TCS_72 lyde: 

«TCS_72 PIN-koden som legges inn av brukeren, skal være i ASCII-kode og skal utfylles mot høyre av IFD med 

«FFh»-byte til en lengde på 8 byte; se også datatypen WorkshopCardPIN i tillegg 1.» 

m) I nr. 3.5.8 skal TCS_95 lyde: 

«TCS_95 Dersom kommandoen INTERNAL AUTHENTICATE lykkes, slettes den eventuelle aktuelle førstegenera-

sjonsnøkkelen og er ikke lenger tilgjengelig. Tilgang til en ny førstegenerasjons sesjonsnøkkel krever at 

kommandoen EXTERNAL AUTHENTICATE utføres med positivt resultat for førstegenerasjons 

autentiseringsmekanisme. 

Merk: Se tillegg 11 CSM_193 og CSM_195 for annengenerasjons sesjonsnøkler. Dersom det opprettes 

annengenerasjons sesjonsnøkler og fartsskriverkortet mottar APDU for ordinær INTERNAL AUTHEN-

TICATE-kommando, avbrytes annengenerasjons sikker meldingsoverføring og annengenerasjonssesjons-

nøklene ødelegges.» 

n) I nr. 3.5.9 skal TCS_97 lyde: 

«TCS_97 Kommandovarianten for gjensidig autentisering av annengenerasjons kjøreenhetskort kan utføres i MF, 

DF Tachograph og DF Tachograph_G2; se også TCS_34. Dersom kommandoen EXTERNAL AUTHEN-

TICATE for annengenerasjon lykkes, slettes den eventuelle aktuelle førstegenerasjonssesjonsnøkkelen og 

er ikke lenger tilgjengelig. 

Merk: Se tillegg 11 CSM_193 og CSM_195 for annengenerasjons sesjonsnøkler. Dersom det opprettes 

annengenerasjons sesjonsnøkler og fartsskriverkortet mottar APDU for ordinær EXTERNAL AUTHEN-

TICATE-kommando, avbrytes annengenerasjons sikker meldingsoverføring og annengenerasjonssesjons-

nøklene ødelegges.» 
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o) I nr. 3.5.10 tilføyes følgende rad i tabellen i TCS_101: 

«5 + L + 1 1 «00h» Som angitt i ISO/IEC 7816-4» 

p) I nr. 3.5.11.2.3 tilføyes følgende i TCS_114: 

«— Dersom kortets currentAuthenticatedTime er senere enn utløpsdatoen for den valgte offentlige nøkkelen, 

returneres behandlingsstatus «6A88». 

Merk: For MSE: SET AT-kommandoen for autentisering av kjøretøyenheten er nøkkelen det vises til, en offentlig 

VU_MA-nøkkel. Kortet stiller inn den offentlige VU MA-nøkkelen for bruk dersom den er tilgjengelig i minnet, som 

samsvarer med feltet for sertifikatinnehaverreferanse (Certificate Holder Reference, CHR) angitt i kommandoens 

datafelt (kortet kan identifisere offentlige VU_MA-nøkler ved hjelp av sertifikatets CHA-felt). Et kort skal returnere 

«6A 88» på denne kommandoen dersom bare den offentlige VU_Sign-nøkkelen eller ingen offentlig nøkkel for 

kjøretøyenheten er tilgjengelig. Se definisjonen av CHA-feltet i tillegg 11 og datatypen EquipmentType i tillegg 1. 

Tilsvarende gjelder når en MSE: SET DST-kommando som viser til en EQT (dvs. en kjøretøyenhet eller et kort), 

sendes til et kontrollkort, i samsvar med CSM_234, er nøkkelen det vises til alltid en EQT_Sign-nøkkel som skal 

brukes til å verifisere en elektronisk signatur. I henhold til figur 13 i tillegg 11 vil kontrollkortet alltid ha lagret den 

relevante offentlige EQT_Sign-nøkkelen. I noen tilfeller kan kontrollkortet ha lagret tilsvarende offentlige EQT_MA-

nøkkel. Kontrollkortet skal alltid stille inn den offentlige EQT_Sign-nøkkelen for bruk når den mottar en MSE: SET 

DST-kommando.» 

q) I nr. 3.5.13 gjøres følgende endringer: 

 i) TCS_121 skal lyde: 

«TCS_121 Den midlertidig lagrede hash of file-verdien skal slettes dersom det beregnes en ny hash of file-verdi 

ved hjelp av kommandoen PERFORM HASH of FILE, dersom en DF velges, og dersom 

fartsskriverkortet tilbakestilles.» 

 ii) TCS_123 skal lyde: 

«TCS_123 Fartsskriverapplikasjoner av annengenerasjon skal støtte SHA-2-algoritmen (SHA-256, SHA-384 

eller SHA-512), som angitt av krypteringsprogrammet i tillegg 11 del B for kortet signaturnøkkel 

Card_Sign.» 

iii) Tabellen i TCS_124 skal erstattes med følgende tabell: 

«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 «80h» CLA 

INS 1 «2Ah» Utfør sikkerhetsoperasjon (Perform Security Operation) 

P1 1 «90h» Etikett: Hash 

P2 1 «00h» Algoritmen er underforstått kjent 

For førstegenerasjons fartsskriverapplikasjon: SHA-1 

For annengenerasjons fartsskriverapplikasjon: SHA-2-algoritmen (SHA-256, SHA-

384 eller SHA-512) definert av krypteringsprogrammet i tillegg 11 del B for kortets 

signaturnøkkel Card_Sign» 
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r) I nr. 3.5.14 gjøres følgende endringer: 

Teksten under overskriften og før TCS_126 skal lyde: 

Denne kommandoen benyttes til å beregne den elektroniske signaturen av en tidligere beregnet hash-kode 

(se PERFORM HASH OF FILE, nr. 3.5.13). 

Det kreves bare sjåførkort og verkstedkort for å støtte denne kommandoen i DF Tachograph og DF Tachograph_G2. 

Andre typer fartsskriverkort kan eventuelt ha innført denne kommandoen. For en annengenerasjons fartsskriver-

applikasjon har bare sjåførkortet og verkstedkortet en annengenerasjons signaturnøkkel, andre kort kan ikke utføre 

kommandoen riktig og avslutter med en egnet feilkode. 

Kommandoen kan eventuelt være tilgjengelig i MF. Dersom kommandoen ikke er tilgjengelig i MF, skal den 

avsluttes med en egnet feilkode. 

Denne kommandoen er i samsvar med ISO/IEC 7816-8. Bruken av kommandoen er begrenset når det gjelder den 

tilknyttede standarden.» 

s) I nr. 3.5.15 gjøres følgende endringer: 

 i) Tabellen i TCS_133 skal erstattes med følgende tabell: 

«Byte Lengde Verdi Beskrivelse 

CLA 1 «00h» CLA 

INS 1 «2Ah» Utfør sikkerhetsoperasjon (Perform Security Operation) 

P1 1 «00h»  

P2 1 «A8h» Etikett: Datafeltet inneholder dataobjekter som er relevante for 

verifisering 

Lc 1 «XXh» Lengden Lc på etterfølgende datafelt 

#6 1 «9Eh» Etikett for elektronisk signatur 

#7 eller 

#7-#8 

L «NNh» eller 

«81 NNh» 

Lengden på den elektroniske signaturen (L tilsvarer 2 byte dersom 

den elektroniske signaturen er lengre enn 127 byte): 

128 byte kodet i samsvar med tillegg 11 del A for førstegenerasjons 

fartsskriverapplikasjon 

Avhengig av den valgte kurven for annengenerasjons fartsskriver-

applikasjon (se tillegg 11 del B) 

#(7+L)-#(6+L+NN) NN «XX..XXh» Innholdet i den elektroniske signaturen» 

ii) I TCS_134 skal nytt strekpunkt lyde: 

«— Dersom den valgte offentlige nøkkelen (som brukes til å verifisere den elektroniske signaturen) har en 

CHA.LSB (CertificateHolderAuthorisation.equipmentType) som ikke egner seg til verifisering av 

elektronisk signatur i henhold til tillegg 11, returneres behandlingsstatus «6985».  
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t) I nr. 3.5.16 gjøres følgende endringer: 

 i) I TCS_138 tilføyes følgende rad i tabellen: 

«5 + L + 1 1 «00h» Som angitt i ISO/IEC 7816-4» 

ii) Følgende tilføyes i TCS_139: 

«— «6985» angir at tidsstempelet på 4 byte i kommandodatafeltet er tidligere enn cardValidityBegin eller senere 

enn cardExpiryDate.» 

u) I nr. 4.2.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I datastrukturen i TCS_154 skal radene fra DF Tachograph G2 til EF CardMA_Certificate og radene fra EF 

GNSS_Places til slutten av avsnittet erstattes med følgende: 

« 

»  

Antall 

poster Fil/dataelement 

Standard- 

verdier 

Størrelse 

(byte) 

Min. Maks. 
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ii) I TCS_155 skal posten NoOfGNSSCDRecords i tabellen erstattes med følgende: 

«n8 NoOfGNSSADRecords 252 336» 

v) I nr. 4.3.1 skal teksten som tilsvarer forkortelsen SC4 i TCS_156, lyde: 

«SC4 For READ BINARY-kommandoen med like INS-byte: 

(SM-C-MAC-G1 AND SM-R-ENC-MAC-G1) OR 

(SM-C-MAC-G2 AND SM-R-ENC-MAC-G2) 

For READ BINARY-kommandoen med ulike INS-byte: NEV» 

w) I nr. 4.3.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I datastrukturen i TCS_162 skal radene fra DF Tachograph G2 til EF CardMA_Certificate, radene fra EF 

Calibration til extendedSealIdentifier og radene fra EF GNSS_Places til vehicleOdometerValue erstattes med 

følgende:  
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«

 

  

Fil/dataelement 

Antall 

poster 

Standard- 

verdier 

Størrelse 

(byte) 

Min. Maks. 
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» 

ii) Posten NoOfGNSSCDRecords i tabellen i TCS_163 erstattes med følgende: 

«n8 NoOfGNSSADRecords 18 24» 

31) I tillegg 3 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad innsettes etter raden med piktogrammene «Sted der daglig arbeidstid begynner» og «Sted der daglig 

arbeidstid slutter»: 

«  Posisjon etter 3 timers akkumulert kjøretid» 

b) Piktogramkombinasjonen for «Tidsjustering (utført av verksted)» erstattes med følgende: 

«  Tidskonflikt eller tidsjustering (utført av verksted)» 

c) Følgende piktogramkombinasjoner legges til på Hendelser-listen: 

«  Mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren eller feil ved kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr 

 Feil ved kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon» 

32) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

 i) 11.4 skal lyde: 

«11.4 Innlegging av sted der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter 

pi = piktogram for sted for start/slutt, klokkeslett, stat, region 

Lengdegrad for registrert posisjon 

Breddegrad for registrert posisjon 

Tidsstempel for bestemmelse av posisjon 

Kilometerstand 

pihh:mm Cou Reg 

lon ±DDDoMM.M’ 

lat ± DDoMM.M’ 

hh:mm 

x xxx xxx km» 
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 ii) 11.5 skal lyde: 

«11.5 Posisjon etter 3 timers akkumulert kjøretid 

pi = posisjon etter 3 timer akkumulert kjøretid 

Klokkeslett 

Lengdegrad for registrert posisjon 

Breddegrad for registrert posisjon 

Tidsstempel for bestemmelse av posisjon 

Kilometerstand 
 

b) I nr. 3.1 skal posisjon 11.5 i formatet for daglig utskrift erstattes med følgende: 

«11.5 Posisjoner etter 3 timers akkumulert kjøretid i kronologisk rekkefølge» 

c) I nr. 3.2 skal formatet for daglig utskrift lyde: 

«1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

3 Identifikasjon av kortinnehaveren (for alle kort som er satt inn i kjøretøyenheten  

+ GEN) 

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra) 

5 Identifikasjon av kjøretøyenheten (kjøretøyenheten som utskriften tas fra + GEN) 

6 Siste kalibrering av denne kjøretøyenheten 

7 Siste kontroll av denne fartsskriveren 

9 Skilletegn for føreraktiviteter 

10 Skilletegn for førerens kortleseråpning (kortleseråpning 1) 

10a Forholdet «utenfor intervall» ved begynnelsen av denne dagen 

10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 

10.4 

Aktiviteter i kronologisk rekkefølge (førerens kortleseråpning) 

10 Skilletegn for annenførerens kortleseråpning (kortleseråpning 2) 

10a Forholdet «utenfor intervall» ved begynnelsen av denne dagen 

10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 

10.4 

Aktiviteter i kronologisk rekkefølge (annenførerens kortleseråpning) 

11 Skilletegn for døgnsammendrag 

11.1 Sammendrag av perioder uten kort i førerens kortleseråpning 

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge 

11.5 Posisjoner etter 3 timer akkumulert kjøretid i kronologisk rekkefølge 

11.7 Totalverdier for aktiviteter 

11.2 Sammendrag av perioder uten kort i annenførerens kortleseråpning 

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge 

11.5 Posisjoner etter 3 timer akkumulert kjøretid i kronologisk rekkefølge 
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11.8 Totalverdier for aktiviteter 

11.3 Sammendrag av føreraktiviteter, begge kortleseråpninger medregnet 

 11.4  Steder innlagt av denne føreren i kronologisk rekkefølge 

 11.5  Posisjoner etter 3 timer akkumulert kjøretid i kronologisk rekkefølge 

11.9 Totalverdier for aktiviteter for denne føreren 

13.1 Skilletegn for hendelser og feil 

13.4 Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret eller i ferd med å bli 

registrert i kjøretøyenheten) 

22.1 Kontrollsted 

22.2 Kontrollørens underskrift 

22.3 Fra kl. (plass der en fører uten kort kan angi aktuelle perioder) 

22.4 Til kl. 

22.5 Førerens underskrift» 

d) I nr. 3.7 skal PRT_014 lyde: 

«PRT_014 Historikken for innsatte kort skal være i samsvar med følgende format: 

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet 

2 Type utskrift 

3 Identifikasjon av kortinnehaver (for alle kort som er satt inn i kjøretøyenheten) 

23 Det siste kortet som er satt inn i kjøretøyenheten 

23.1 Innsatte kort (inntil 88 poster) 

12.3 Skilletegn for feil» 

33) I tillegg 7 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. Virkeområde 

Data kan overføres til et eksternt lagringsmedium 

— fra en kjøretøyenhet via en intelligent reservert enhet (IDE) koplet til kjøretøyenheten, 

— fra et fartsskriverkort via en IDE-enhet med kortleser (IFD), 

— fra et fartsskriverkort via en kjøretøyenhet ved hjelp av en IDE koplet til kjøretøyenheten. 

For at autentisiteten og integriteten av overførte data som er lagret på et eksternt lagringsmedium, skal kunne 

fastslås, blir det ved dataoverføring tilføyd en signatur i samsvar med tillegg 11 (felles sikkerhetsmekanismer). 

Identifikasjon av kildeutstyr (kjøretøyenhet eller kort) og sikkerhetssertifikater (fra medlemsstaten og for 

utstyret) blir også overført. Den som kontrollerer dataene, skal uavhengig være innehaver av en sikker 

europeisk offentlig nøkkel.  
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Data som overføres fra en kjøretøyenhet, signeres ved hjelp av de felles sikkerhetsordningene i tillegg 11 del B 

(annengenerasjons fartsskriversystem), unntatt når førerkontroll utføres av en kontrollmyndighet utenfor EU 

ved bruk av et førstegenerasjons kontrollkort; i så fall signeres opplysningene ved hjelp av de felles sikkerhets-

ordningene i tillegg 11 del A (førstegenerasjons fartsskriversystem), slik det kreves i henhold til tillegg 15, 

migreringskrav MIG_015. 

Dette tillegget spesifiserer derfor to typer av dataoverføringer fra kjøretøyenheten: 

— Overføring av annengenerasjons kjøretøyenhetsdata, med datastrukturen for annengenerasjon, signert i 

henhold til tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger del B. 

— Overføring av førstegenerasjons kjøretøyenhetsdata, med datastruktur for førstegenerasjon, signert i 

henhold til tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger del A. 

Likedan finnes to typer av dataoverføringer fra annengenerasjons sjåførkort satt inn i en kjøretøyenhet, som 

spesifisert i nr. 3 og 4 i dette tillegg.» 

b) I nr. 2.2.2 gjøres følgende endringer: 

 i) Tabellen erstattes med følgende: 

«Meldingsstruktur 
Høyst 4 byte 

Meldingshode 

Høyst 255 byte 

Data 

1 byte 

Kontrollsum 

IDE -> <- VU FMT TGT SRC LEN SID DS_ / TRTP DATA CS 

Start Communication Request 81 EE F0  81   E0 

Positive Response Start Communication 80 F0 EE 03 C1  EA, 8F 9B 

Start Diagnostic Session Request 80 EE F0 02 10 81  F1 

Positive Response Start Diagnostic 80 F0 EE 02 50 81  31 

Link Control Service  

Verify Baud Rate (stage 1)  

9 600 baud 80 EE F0 04 87  01,01,01 EC 

19 200 baud 80 EE F0 04 87  01,01,02 ED 

38 400 baud 80 EE F0 04 87  01,01,03 EE 

57 600 baud 80 EE F0 04 87  01,01,04 EF 

115 200 baud 80 EE F0 04 87  01,01,05 F0 

Positive Response Verify Baud Rate 80 F0 EE 02 C7  01 28 

Transition Baud Rate (stage 2) 80 EE F0 03 87  02,03 ED 

Request Upload 80 EE F0 0A 35  00,00,00, 

00,00,FF,FF, 

FF,FF 

99 

Positive Response Request Upload 80 F0 EE 03 75  00,FF D5 

Transfer Data Request  

Overview 80 EE F0 02 36 01 eller 21  97 

Activities 80 EE F0 06 36 02 eller 22 Date CS 

Events & Faults 80 EE F0 02 36 03 eller 23 Date 99 

Detailed Speed 80 EE F0 02 36 04 eller 24 Date 9A 

Technical Data 80 EE F0 02 36 05 eller 25 Date 9B 

Card download 80 EE F0 02 36 06 Slot CS 
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Meldingsstruktur 
Høyst 4 byte 

Meldingshode 

Høyst 255 byte 

Data 

1 byte 

Kontrollsum 

IDE -> <- VU FMT TGT SRC LEN SID DS_ / TRTP DATA CS 

Positive Response Transfer Data 80 F0 EE Len 76 TREP Data CS 

Request Transfer Exit 80 EE F0 01 37   96 

Positive Response Request Transfer Exit 80 F0 EE 01 77   D6 

Stop Communication Request 80 EE F0 01 82   E1 

Positive Response Stop Communication 80 F0 EE 01 C2   21 

Acknowledge sub message 80 EE F0 Len 83  Data CS 

Negative responses  

General reject 80 F0 EE 03 7F Sid Req 10 CS 

Service not supported 80 F0 EE 03 7F Sid Req 11 CS 

Sub function not supported 80 F0 EE 03 7F Sid Req 12 CS 

Incorrect Message Length 80 F0 EE 03 7F Sid Req 13 CS 

Conditions not correct or Request sequence 

error 

80 F0 EE 03 7F Sid Req 22 CS 

Request out of range 80 F0 EE 03 7F Sid Req 31 CS 

Upload not accepted 80 F0 EE 03 7F Sid Req 50 CS 

Response pending 80 F0 EE 03 7F Sid Req 78 CS 

Data not available 80 F0 EE 03 7F Sid Req FA CS» 

ii) Følgende strekpunkter tilføyes i notene etter tabellen: 

«— TRTP 21–25 brukes til anmodninger om overføring av annengenerasjons kjøretøyenhetsdata, TRTP 01–05 

brukes til anmodninger om overføring av førstegenerasjons kjøretøyenhetsdata, som kan godtas av 

kjøretøyenheten bare i forbindelse med førerkontroll utført av en kontrollmyndighet utenfor EU ved bruk av 

et førstegenerasjons kontrollkort. 

— TRTP 11–19 og 31–39 er forbeholdt produsentspesifikke overføringsanmodninger.» 

c) I nr. 2.2.2.9 gjøres følgende endringer: 

 i)  DDP_011 skal lyde: 

«DDP_011 Anmodningen om dataoverføring sendes av IDE-enheten for å angi overfor kjøretøyenheten hvilken 

type data som skal overføres. Overføringens type angis av en parameter for anmodning om 

dataoverføring (TRTP) på én byte. 

Det finnes seks typer dataoverføring: For overføring av kjøretøyenhetsdata kan det benyttes to 

forskjellige TRTP-verdier for hver overføringstype: 

Dataoverføringstype 

TRTP-verdi for overføring av 

førstegenerasjons 

kjøretøyenhetsdata 

TRTP-verdi for overføring av 

annengenerasjons 

kjøretøyenhetsdata 

Oversikt 01 21 

Aktiviteter på en nærmere angitt dato 02 22 

Hendelser og feil 03 23 

Detaljerte hastighetsdata 04 24 

Tekniske data 05 25 
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Dataoverføringstype TRTP-verdi 

Overføring fra kort 06» 

ii)  DDP_054 skal lyde: 

«DDP_054 IDE-enheten må be om oversikt over dataoverføringen (TRTP 01 eller 21) under en dataoverførings-

sesjon, ettersom bare dette kan sikre at kjøretøyenhetens sertifikater registreres i den overførte filen 

(slik at den elektroniske signaturen kan verifiseres). 

I det andre tilfellet (TRTP 02) er det angitt i meldingen med anmodning om dataoverføring hvilken 

kalenderdag (TimeReal-format) som skal overføres.» 

d) I nr. 2.2.2.10 skal DDP_055 lyde: 

«DDP_055 I det første tilfellet (TREP 01 eller 21) vil kjøretøyenheten sende data som hjelper IDE-operatøren med å 

velge hvilke data vedkommende ønsker å overføre videre. Opplysningene i denne meldingen omfatter 

— sikkerhetssertifikater, 

— kjøretøyidentifikasjon, 

— kjøretøyenhetens aktuelle dato og klokkeslett, 

— minste og største overførbare dato (kjøretøyenhetsdata), 

— angivelse av kort som er satt inn i kjøretøyenheten, 

— tidligere overføringer til et foretak, 

— foretakslåser, 

— tidligere kontroller.» 

e) I nr. 2.2.2.16 skal siste strekpunkt i DDP_018 lyde: 

«— FA-data er ikke tilgjengelige 

Dataobjektet for en dataoverføringsanmodning er ikke tilgjengelig i kjøretøyenheten (f.eks. kort satt inn, eller 

det er bedt om overføring av førstegenerasjons kjøretøyenhetsdata utenfor rammen av en førerkontroll fra en 

kontrollmyndighet utenfor EU...).» 

f) I nr. 2.2.6.1 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_029 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på oversikt over data til overføring skal gi følgende data i følgende 

rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 01 eller 21 Hex og med passende oppdeling og telling av delmeldinger:» 

 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 01 Hex)»  
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iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 21 Hex)» 

g) I nr. 2.2.6.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_030 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av aktivitetsdata skal gi følgende data i 

følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 02 eller 22 Hex og med passende oppdeling og telling av 

delmeldinger:» 

 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 02 Hex)» 

iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 22 Hex)» 

 iv) Posten VuGNSSCDRecordArray under overskriften «Datastruktur for 2. generasjon (TREP 22 Hex)» skal lyde: 

«VuGNSSADRecordArray  Kjøretøyets GNSS-posisjoner når kjøretøyets akkumulerte 

kjøretid når et multiplum av tre timer. Dersom avsnittet er 

tomt, sendes bare et meldingshode for matrisen med 

noOfRecords = 0.» 

h) I nr. 2.2.6.3 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_031 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av datahendelser og -feil skal inneholde 

følgende data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 03 eller 23 Hex og med passende oppdeling og 

telling av delmeldinger: 

 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 03 Hex)» 

iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 23 Hex)» 

 iv) Posten VuTimeAdjustmentGNSSRecordArray under overskriften «Datastruktur for 2. generasjon (TREP 23 

Hex)» utgår. 

i) I nr. 2.2.6.4 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_032 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av detaljerte hastighetsdata skal 

inneholde følgende data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 04 eller 24 Hex og med passende 

oppdeling og telling av delmeldinger:» 
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 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 04)» 

iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 24)» 

j) I nr. 2.2.6.5 gjøres følgende endringer: 

 i) I DDP_033 skal første ledd lyde: 

«Datafeltet i meldingen med positivt svar på anmodning om overføring av tekniske data skal inneholde følgende 

data i følgende rekkefølge under SID 76 Hex, TREP 05 eller 25 Hex og med passende oppdeling og telling av 

delmeldinger:» 

 ii) Overskriften «Datastruktur for 1. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 1. generasjon (TREP 05)» 

iii) Overskriften «Datastruktur for 2. generasjon» erstattes med følgende: 

«Datastruktur for 2. generasjon (TREP 25)» 

k) I nr. 3.3 skal DDP_035 lyde: 

«DDP_035 Overføring fra et fartsskriverkort omfatter følgende trinn: 

— Overføring av kortets fellesopplysninger i de grunnleggende filene ICC og IC. Disse opplys-

ningene er valgfrie og sikres ikke med elektronisk signatur. 

— (For første- og annengenerasjons fartsskriverkort:) Overføring av grunnleggende filer i 
Tachograph DF: 

— Overføring av de grunnleggende filene Card_Certificate og CA_Certificate. Disse 

opplysningene sikres ikke med elektronisk signatur. 

Det er obligatorisk å overføre disse filene for hver overføringssesjon. 

— Overføring av de andre grunnleggende filene med applikasjonsdata (i DF Tachograph) 

unntatt den grunnleggende filen Card_Download. Disse opplysningene sikres med 

elektronisk signatur i henhold til tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger del A. 

— Ved hver overføringssesjon er det obligatorisk å overføre minst de grunnleggende filene 

Application_Identification og Identification. 

— Ved overføring av sjåførkort er det dessuten obligatorisk å overføre følgende grunnleggende 

filer: 
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— (Bare for annengenerasjons fartsskriverkort:) Unntatt når en overføring fra et sjåførkort satt inn i 

en kjøretøyenhet utføres ved en førerkontroll av en kontrollmyndighet utenfor EU ved bruk av 

et førstegenerasjons kontrollkort, overføres de grunnleggende filene i Tachograph_G2 DF: 

— Overføring av de grunnleggende filene CardSignCertificate, CA_Certificate og Link_ 

Certificate (dersom de finnes). Disse opplysningene sikres ikke med elektronisk signatur. 

Det er obligatorisk å overføre disse filene for hver overføringssesjon. 

— Overføring av de andre grunnleggende filene med applikasjonsdata (i Tachograph_G2 

DF) unntatt den grunnleggende filen Card_Download. Disse opplysningene sikres med 

elektronisk signatur i henhold til tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger del B. 

— Ved hver overføringssesjon er det obligatorisk å overføre minst de grunnleggende filene 

Application_Identification og Identification. 

— Ved overføring av sjåførkort er det dessuten obligatorisk å overføre følgende 

grunnleggende filer: 

 

— Ved overføring fra et sjåførkort oppdateres LastCardDownload-datoen i den 

grunnleggende filen Card_Download, i den reserverte filen Tachograph og eventuelt 

Tachograph_G2. 

— Ved overføring fra et verkstedkort skal kalibreringstelleren i den grunnleggende filen 

Card_Download i den reserverte filen Tachograph og eventuelt Tachograph_G2. 
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— Ved overføring fra et verkstedkort overføres ikke den grunnleggende filen Sensor_ 

Installation_Data i den reserverte filen Tachograph og eventuelt 

Tachograph_G2.» 

l) I nr. 3.3.2 skal første ledd i DDP_037 lyde: 

«Sekvensen for overføring av de grunnleggende filene (EF) ICC, IC, Card_Certificate (eller CardSignCertificate for 

den reserverte filen (DF) Tachograph_G2), CA_Certificate og Link_Certificate (for DF Tachograph_G2) er som 

følger:» 

m) I nr. 3.3.3 skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

«Kort Retning IDE-enhet/kortleser Betydning/merknader 

  Select File  

OK    

  Perform Hash of File — Beregner hash-verdien for data-

innholdet i den valgte filen ved 

hjelp av den fastsatte hash-algori-

tmen i samsvar med tillegg 11 del 

A eller B. Denne kommandoen er 

ikke en ISO-kommando. 

Beregn hash-verdi for fil og 

lagre hash-verdien midlertidig 

   

OK    

  Read Binary Dersom filen inneholder flere data enn 

bufferen til leseren eller kortet kan 

inneholde, må kommandoen gjentas til 

hele filen er lest. 

File Data 

OK 

 Lagre mottatte data på eksternt 

lagringsmedium 

i samsvar med datalagringsformat 3.4 

  PSO: Compute Digital 

Signature 

 

Utfør sikkerhetsoperasjonen 

«Compute Digital Signature» 

(beregn elektronisk signatur) 

ved hjelp av den midlertidig 

lagrede hash-verdien 

   

Signature 

OK 

 Dataene tilføyes til tidligere 

lagrede data på eksternt 

lagringsmedium 

i samsvar med datalagringsformat 3.4 
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n) I nr. 3.4.2 skal DDP_046 lyde: 

«DDP_046 En signatur skal lagres som neste TLV-objekt rett etter TLV-objektet som inneholder filens data. 

Definisjon Betydning Lengde 

FID (2 byte) || «00» Etikett for grunnleggende fil 

(FID) i Tachograph eller for 

felles opplysninger om kortet 

3 byte 

FID (2 byte) || «01» Etikett for grunnleggende fils 

signatur (FID) i den reserverte 

filen Tachograph 

3 byte 

FID (2 byte) || «02» Etikett for grunnleggende fil 

(FID) i den reserverte filen 
Tachograph_G2 

3 byte 

FID (2 byte) || «03» Etikett for grunnleggende fils 

signatur (FID) i den reserverte 

filen Tachograph_G2 

3 byte 

xx xx Lengde på verdifelt 2 byte 

Eksempel på data i en overføringsfil på et eksternt lagringsmedium: 

Etikett Lengde Verdi 

  
— Data i EF ICC 

  
— Data i EF Card_Certificate 

  — … 

  
Data i EF Vehicles_Used (i DF Tachograph) 

  
Signaturen til EF Vehicles_Used (i DF Tachograph) 

  
Data i EF Vehicles_Used i DF Tachograph_G2 

  
Signaturen til EF Vehicles_Used i DF Tachograph_G2» 

o) I nr. 4 skal DDP_049 lyde: 

«DDP_049 Førstegenerasjons sjåførkort: Data skal overføres ved hjelp av førstegenerasjons dataoverføringsprotokoll, 

og overførte data skal ha samme format som dataene som overføres fra en førstegenerasjons kjøretøyenhet. 

Annengenerasjons sjåførkort: Kjøretøyenheten skal deretter overføre hele kortet, fil for fil, i samsvar 

med protokollen for kortoverføring som fastsatt i nr. 3, og skal videresende alle data som er mottatt fra 

kortet, til IDE-enheten i korrekt TLV-filformat (se 3.4.2.) og innkapslet i en melding om positivt svar på 

overføring av data.» 

34) I tillegg 8 nr. 2 skal avsnittet under overskriften «Referanser» lyde: 

«ISO 14230-2: Road vehicles — Diagnostic Systems — Keyword Protocol 2000 — Part 2: Data Link Layer. 

First edition: 1999»  
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35) I tillegg 9 gjøres følgende endringer: 

a) I innholdsfortegnelsen skal nr. 6 lyde: 

«6. PRØVINGER AV EKSTERN INNRETNING FOR FJERNKOMMUNIKASJON» 

b) I nr. 1.1 skal første strekpunkt lyde: 

«— en sikkerhetssertifisering basert på spesifikasjoner for felles kriterier ut fra et sikkerhetsmål som fullt ut er i 

samsvar med tillegg 10 til dette vedlegg,» 

c) I nr. 2 skal tabellen for funksjonsprøvinger av kjøretøyenhet erstattes med følgende tabell: 

«Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1 Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  

1.2 Produsentens 

prøvingsresultater 

Resultater av produsentens prøvinger under innbyggin-

gen. 

Dokumentasjon på papir. 

88, 89, 91 

2 Visuell inspeksjon 

2.1 Samsvar med dokumentasjon  

2.2 Identifikasjon/merking 224–226 

2.3 Materialer 219–223 

2.4 Forsegling 398, 401–405 

2.5 Eksterne grensesnitt  

3 Funksjonsprøvinger 

3.1 Leverte funksjoner 02, 03, 04, 05, 07, 382 

3.2 Funksjonsinnstillinger 09–11*, 134, 135 

3.3 Tilgangsrettigheter til funksjoner og data 12* 13*, 382, 383, 386–

389 

3.4 Overvåking av innsetting og uttak av kort 15, 16, 17, 18, 19*, 20*, 

134 

3.5 Måling av hastighet og tilbakelagt strekning 21–31 

3.6 Tidsmåling (prøving utført ved 20 °C) 38–43 

3.7 Overvåking av føreraktiviteter 44–53, 134 

3.8 Overvåking av kjørestatus 54, 55, 134 

3.9 Manuelle innlegginger 56–62 

3.10 Styring av foretakslåser 63–68 

3.11 Overvåking av kontrollaktiviteter 69, 70 

3.12 Påvisning av hendelser og/eller feil 71–88, 134 
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3.13 Utstyrets identifikasjonsdata 93*, 94*, 97, 100 

3.14 Data om innsetting og uttak av sjåførkort 102*–104* 

3.15 Data om føreraktivitet 105*–107* 

3.16 Steds- og posisjonsdata 108*–112* 

3.17 Kilometerstand 113*–115* 

3.18 Detaljerte hastighetsdata 116* 

3.19 Hendelsesdata 117* 

3.20 Feildata 118* 

3.21 Kalibreringsdata 119*–121* 

3.22 Tidsjusteringsdata 124*, 125* 

3.23 Data om kontrollaktivitet 126*, 127* 

3.24 Data om foretakslåser 128* 

3.25 Data om overføringsaktivitet 129* 

3.26 Data om særlige forhold 130*, 131* 

3.27 Registrering og lagring på fartsskriverkort 136, 137, 138*, 139*, 

141*, 142, 143, 

144, 145, 146*, 147*, 

148*, 149, 150 

3.28 Visning 90, 134, 

151–168, 

PIC_001, DIS_001 

3.29 Utskrift 90, 134, 

169–181, PIC_001, 

PRT_001–PRT_014 

3.30 Varsling 134, 182–191, 

PIC_001 

3.31 Overføring av data til eksterne medier 90, 134, 192–196 

3.32 Fjernkommunikasjon for målrettede kontroller ved veien 197–199 

3.33 Utdata til eksterne tilleggsenheter 200, 201 

3.34 Kalibrering 202–206*, 383, 384, 

386–391 

3.35 Kontroll av kalibrering ved veien 207–209 

3.36 Tidsjustering 210–212* 

3.37 Fravær av forstyrrelser fra tilleggsfunksjoner 06, 425 
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3.38 Grensesnitt for bevegelsesføler 02, 122 

3.39 Eksternt GNSS-utstyr 03, 123 

3.40 Kontroller at kjøretøyenheten påviser, registrerer og lagrer den eller de 

hendelsene og/eller feilene som er definert av produsenten av kjøretøyenheten når 

en paret bevegelsesføler reagerer på magnetfelt som forstyrrer påvisning av 

kjøretøyets bevegelse. 

217 

3.41 Krypteringsprogram og standardiserte domeneparametrer CSM_48, CSM_50 

4 Miljøprøvinger 

4.1 Temperatur Bekreft funksjonaliteten som følger: 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4, kapittel 5.1.1.2: 

Low temperature operation test (72 h @ – 20 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-1: Environmental 

testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.1.2.2: 

High temperature operation test (72 h at 70 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-2: Basic 

environmental testing procedures; part 2: tests; tests B: 

dry heat 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.3.2: 

Rapid change of temperature with specified transition 

duration (– 20 °C/70 °C, 20 cycles, dwell time 2h at each 

temperature) 

Et redusert sett med prøvinger (blant dem som er definert 

i avsnitt 3 i denne tabellen) kan utføres ved den laveste 

temperaturen, den høyeste temperaturen og gjennom 

temperatursyklusene. 

213 

4.2 Fuktighet Bekreft at kjøretøyenheten kan motstå en syklisk 

fuktighetsprøving (varmeprøving) gjennom IEC 60068-

2-30, prøving Db, som omfatter seks 24-timers sykluser, 

hver med en temperatur som varierer fra + 25 °C til + 

55 °C og en relativ luftfuktighet på 97 % ved + 25 °C og 

93 % ved + 55 °C. 

214 

4.3 Mekanisk  1. Sinusvibrasjoner. 

Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå sinus-

vibrasjoner med følgende kjennetegn: 

Konstant variasjon mellom 5 og 11 Hz: Toppverdi 

10 mm 

Konstant akselerasjon mellom 11 og 300 Hz: 5g 

Oppfyllelse av dette kravet kontrolleres ved IEC 

60068-2-6, prøving Fc, med en minste prøvings-

varighet på 3 × 12 timer (12 timer for hver 

akseretning). 

ISO 16750-3 krever ikke sinusvibrasjon for inn-

retninger som sitter i frakoplede førerhus. 

219 



Nr. 102/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Nei Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

  2. Tilfeldige vibrasjoner: 

Prøving i samsvar med ISO 16750-3: Kapittel 

4.1.2.8: Test VIII: Commercial vehicle, decoupled 

vehicle cab 

Prøving av tilfeldig vibrasjon, 10…2000 Hz, RMS 

vertikalt 21,3 m/s2, RMS langsgående 11,8 m/s2, 

RMS tverrgående 13,1 m/s2, 3 akser, 32 t per akse, 

herunder temperatursyklus – 20…70 °C. 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-64: 

Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: 

Vibration, broadband random and guidance 

3. Støt: 

Mekanisk støt med 3 g halv-sinus i samsvar med ISO 

16750. 

Prøvingene som er beskrevet ovenfor, utføres på 

forskjellige prøver av utstyrstypen som prøves. 

 

4.4 Beskyttelse mot vann 

og fremmedlegemer 

Prøving i samsvar med ISO 20653: Road vehicles — 

Degree of protection (IP code) — Protection of electrical 

equipment against foreign objects, water and access 

(ingen endrede parametere), minimumsverdi IP 40 

220, 221 

4.5 Overspenningsvern Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå en 

strømforsyning på 

24 V-versjoner: 34V ved +40 °C i 1 time 

12 V-versjoner: 17 V ved + 40 °C i 1 time  

(ISO 16750-2) 
 

216 

4.6 Beskyttelse mot 

polvending 

Kontroller at kjøretøyenheten kan motstå polvending av 

strømforsyningen 

(ISO 16750-2) 

216 

4.7 Kortslutningsvern Kontroller at inn- og utgående signaler er beskyttet mot 

kortslutning av strømforsyningen og av jording 

(ISO 16750-2) 

216 

5 Prøvinger av elektromagnetisk kompatibilitet 

5.1 Stråling og 

mottakelighet 

Samsvar med forordning ECE R10 218 

5.2 Elektrostatisk 

utladning 

Samsvar med ISO 10605:2008 + 

Technical Corrigendum:2010 + 

AMD1:2014: +/– 4 kV for kontakt og +/– 8 kV for 

utslipp i luft 

218 
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5.3 Mottakelighet for 

overførte transienter i 

strømforsyningen 

For 24 V-versjoner: Samsvar med ISO 7637-2:+ ECE-

reglement nr. 10 rev. 3: 

Impuls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm 

Impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

Impuls 2b: Vs = + 20 V Ri=0,05 ohm 

Impuls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm 

Impuls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm 

Impuls 4: Vs = – 16 V Va = – 12 V t6 = 100 ms 

Impuls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms 

For 12 V-versjoner: Samsvar med ISO 76371 + ECE-

reglement nr. 10 rev. 3: 

Impuls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm 

Impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

Impuls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm 

Impuls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm 

Impuls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohm 

Impuls 4: Vs = – 6 V Va = – 5 V t6 = 15 ms 

Impuls 5: Vs = + 65 V Ri = 3 ohm td = 100 ms 

Impuls 5 skal prøves bare for kjøretøyenheter beregnet 

på montering i kjøretøyer uten eksternt felles overbelast-

ningsvern. 

Med hensyn til forslag til overbelastningsvern, se ISO 

16750-2, 4. utgave, kapittel 4.6.4. 

218» 

d) Nr. 6 skal lyde: 

«6. PRØVING AV EKSTERN INNRETNING FOR FJERNKOMMUNIKASJON 

Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

1. Administrativ undersøkelse 

1.1 Dokumentasjon Dokumentasjonens riktighet  

2. Visuell inspeksjon 

2.1. Samsvar med dokumentasjon  

2.2. Identifikasjon/merking 225, 226 

2.3 Materialer 219–223 

3. Funksjonsprøvinger 

3.1 Fjernkommunikasjon for målrettede kontroller ved veien 4, 197–199 
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Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

3.2 Registrering og lagring i minnet 91 

3.3 Kommunikasjon med kjøretøyenhet Tillegg 14 DSC_66 til 

DSC_70, DSC_71 til 

DSC_76 

4. Miljøprøvinger 

4.1 Temperatur Bekreft funksjonaliteten som følger: 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4, kapittel 

5.1.1.2: Low temperature operation test (72 h @ – 

20 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-1: 

Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: 

Cold 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 

5.1.2.2: High temperature operation test (72 h @ 

70 °C) 

Denne prøvingen viser til IEC 60068-2-2: Basic 

environmental testing procedures; part 2: tests; tests 

B: dry heat 

Prøving i samsvar med ISO 16750-4: Kapittel 5.3.2: 

Rapid change of temperature with specified 

transition duration (– 20 °C/70 °C, 20 cycles, dwell 

time 1 h at each temperature) 

Et redusert sett med prøvinger (blant dem som er 

definert i avsnitt 3 i denne tabellen) kan utføres ved 

den laveste temperaturen, den høyeste temperaturen 

og gjennom temperatursyklusene. 

213 

4.2 Beskyttelse mot vann 

og fremmedlegemer 

Prøving i samsvar med ISO 20653: Road vehicles 

— Degree of protection (IP code) — Protection of 

electrical equipment against foreign objects, water 

and access (målverdi IP 40) 

220, 221 

5 Prøvinger av elektromagnetisk kompatibilitet 

5.1 Stråling og 

mottakelighet 

Samsvar med forordning ECE R10 218 

5.2 Elektrostatisk 

utladning 

Samsvar med ISO 10605:2008 + Technical 

Corrigendum:2010 + AMD1:2014: +/– 4 kV for 

kontakt og +/– 8 kV for utslipp i luft 

218 
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Nr. Prøving Beskrivelse Tilknyttede krav 

5.3 Mottakelighet for 

overførte transienter i 

strømforsyningen 

For 24 V-versjoner: Samsvar med ISO 7637-2: + 

ECE-reglement nr. 10 rev. 3: 

Impuls 1a: Vs = – 450 V Ri = 50 ohm 

Impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

Impuls 2b: Vs = + 20 V Ri = 0,05 ohm 

Impuls 3a: Vs = – 150 V Ri = 50 ohm 

Impuls 3b: Vs = + 150 V Ri = 50 ohm 

Impuls 4: Vs = – 16 V Va = -12 V t6 = 100 ms 

impuls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms 

For 12 V-versjoner: Samsvar med ISO 7637-1: 

+ ECE-reglement nr. 10 rev. 3: 

Impuls 1: Vs = – 75 V Ri = 10 ohm 

Impuls 2a: Vs = + 37 V Ri = 2 ohm 

Impuls 2b: Vs = + 10 V Ri = 0,05 ohm 

Impuls 3a: Vs = – 112 V Ri = 50 ohm 

Impuls 3b: Vs = + 75 V Ri = 50 ohm 

Impuls 4: Vs = – 6 V Va= – 5V t6 = 15 ms 

Impuls 5: Vs = + 65 V Ri = 3 ohm td = 100 ms 

Impuls 5 skal prøves bare for kjøretøyenheter 

beregnet på montering i kjøretøyer uten eksternt 

felles overbelastningsvern. 

Med hensyn til forslag til overbelastningsvern, se 

ISO 16750-2, 4. utgave, kapittel 4.6.4. 

218» 

e) Tabellen i nr. 8 om samvirkingsprøvinger erstattes med følgende tabell: 

«Nr. Prøving Beskrivelse 

8.1 Samvirkingsprøvinger mellom kjøretøyenheter og fartsskriverkort 

1 Gjensidig autentisering Kontroller at den gjensidige autentiseringen mellom kjøretøyenheten og 

fartsskriverkortet fungerer normalt. 

2 Skrive-/leseprøvinger Utfør et typisk aktivitetsscenario på kjøretøyenheten. Scenarioet skal være 

tilpasset den aktuelle korttypen og innebære skriving på flest mulig av de 

grunnleggende filene i kortet. 

Kontroller ved en overføring fra kjøretøyenheten at alle tilsvarende 

registreringer er korrekt utført. 

Kontroller ved en overføring fra kortet at alle tilsvarende registreringer er 

korrekt utført. 

Kontroller ved daglige utskrifter at alle tilsvarende registreringer kan leses 

korrekt. 
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Nr. Prøving Beskrivelse 

8.2 Samvirkingsprøvinger mellom kjøretøyenheter og bevegelsesfølere 

1 Paring Kontroller at paringen mellom kjøretøyenhetene og bevegelsesfølerne fungerer 

normalt. 

2 Aktivitetsprøvinger Utfør et typisk aktivitetsscenario på bevegelsesføleren. Scenarioet skal omfatte 

en normal aktivitet og skape så mange hendelser eller feil som mulig. 

Kontroller ved en overføring fra kjøretøyenheten at alle tilsvarende 

registreringer er korrekt utført. 

Kontroller ved en overføring fra kortet at alle tilsvarende registreringer er 

korrekt utført. 

Kontroller ved en daglig utskrift at alle tilsvarende registreringer kan leses 

korrekt. 

8.3 Samvirkingsprøvinger mellom kjøretøyenheter og eksternt GNSS-utstyr (dersom det er relevant) 

1 Gjensidig autentisering Kontroller at den gjensidige autentiseringen (koplingen) mellom kjøretøyenhe-

ten og det eksterne GNSS-utstyret fungerer normalt. 

2 Aktivitetsprøvinger Utfør et typisk aktivitetsscenario på det eksterne GNSS-utstyret. Scenarioet 

skal omfatte en normal aktivitet og skape så mange hendelser eller feil som 

mulig. 

Kontroller ved en overføring fra kjøretøyenheten at alle tilsvarende 

registreringer er korrekt utført. 

Kontroller ved en overføring fra kortet at alle tilsvarende registreringer er 

korrekt utført. 

Kontroller ved en daglig utskrift at alle tilsvarende registreringer kan leses 

korrekt.» 

36) I tillegg 11 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 8.2.3 skal CSM_49 lyde: 

«CSM_49 Kjøretøyenheter, fartsskriverkort og eksternt GNSS-utstyr skal støtte algoritmene SHA-256, SHA-384 og 

SHA-512 angitt i [SHS].» 

b) I nr. 9.1.2 skal første ledd i CSM_58 lyde: 

«CSM_58 Når ERCA genererer et nytt europeisk rotnøkkelpar, skal det opprette et forbindelsessertifikat for den nye 

europeiske offentlige nøkkelen og signere det med den forrige europeiske private nøkkelen. Gyldighetstiden 

for forbindelsessertifikatet skal være 17 år og 3 måneder. Dette er også vist i figur 1 i nr. 9.1.7.» 

c) I nr. 9.1.4 skal CSM_72 lyde: 

«CSM_72 To entydige ECC-nøkkelpar skal genereres for hver kjøretøyenhet, betegnet VU_MA og VU_Sign. Denne 

oppgaven utføres av produsentene av kjøretøyenheter. Når det genereres et nøkkelpar for en kjøretøyenhet, 

skal den parten som genererer nøkkelen, sende den offentlige nøkkelen til sin MSCA for å få et tilsvarende 

sertifikat for kjøretøyenhet signert av MSCA. Den private nøkkelen skal brukes bare av kjøretøyenheten.» 
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d) I nr. 9.1.5 gjøres følgende endringer: 

 i) CSM_83 skal lyde: 

«CSM_83 Ett entydig ECC-nøkkelpar, betegnet Card_MA, skal genereres for hvert fartsskriverkort. Et annet 

entydig ECC-nøkkelpar, betegnet Card_Sign, skal i tillegg genereres for hvert sjåførkort og hvert 

verkstedkort. Denne oppgaven kan utføres av kortprodusenter og korttilpassere. Når det genereres et 

kortnøkkelpar, skal den parten som genererer nøkkelen, sende den offentlige nøkkelen til sin MSCA 

for å få et tilsvarende kortsertifikat signert av MSCA. Den private nøkkelen skal brukes bare av 

fartsskriverkortet.» 

 ii) CSM_88 skal lyde: 

«CSM_88 Gyldighetstiden for et Card_MA-sertifikat skal være som følger: 

— For sjåførkort: 5 år 

— For foretakskort: 5 år 

— For kontrollkort: 2 år 

— For verkstedkort: 1 år» 

iii) I CSM_91 tilføyes følgende tekst: 

«— Dessuten, for kontrollkort, foretakskort og verkstedkort, og bare dersom slike kort utstedes i løpet av de tre 

første månedene av gyldighetstiden for et nytt EUR-sertifikat: EUR-sertifikatet som er to generasjoner 

eldre, dersom det finnes. 

Merknad til siste strekpunkt: I de tre første månedene for ERCA(3)-sertifikatet (se figur 1) skal for 

eksempel de ovennevnte kortene inneholde ERCA(1)-sertifikatet. Dette er nødvendig for å sikre at disse 

kortene kan brukes til å overføre data fra ERCA(1)-kjøretøyenheter hvis normale 15 års levetid pluss 

3 måneder for dataoverføring utløper i løpet av disse månedene; se siste strekpunkt i krav 13 i vedlegg IC.» 

e) I nr. 9.1.6 gjøres følgende endringer: 

 i) CSM_93 skal lyde: 

«CSM_93 Ett entydig ECC-nøkkelpar skal genereres for hvert eksternt GNSS-utstyr, betegnet EGF_MA. Denne 

oppgaven utføres av produsentene av eksternt GNSS-utstyr. Når det genereres et EGF_MA-

nøkkelpar, skal den parten som genererer nøkkelen, sende den offentlige nøkkelen til sin MSCA for å 

få et tilsvarende EGF_MA-sertifikat signert av MSCA. Den private nøkkelen skal brukes bare av det 

eksterne GNSS-utstyret.» 

ii) CSM_95 skal lyde: 

«CSM_95 Eksternt GNSS-utstyr skal bruke sitt EGF_MA-nøkkelpar, som består av den private nøkkelen 

EGF_MA.SK og den offentlige nøkkelen EGF_MA.PK, utelukkende med hensyn til gjensidig 

autentisering og avtale om sesjonsnøkkel overfor kjøretøyenheter, som angitt i nr. 11.4 i dette 

tillegg.»  
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f) I nr. 9.1.7 gjøres følgende endringer: 

 i) Figur 1 erstattes med følgende: 

«Figur 1 

Utstedelse og bruk av forskjellige generasjoner av ERCA-rotsertifikater, ERCA-forbindelsessertifikater,  

MSCA-sertifikater og utstyrssertifikater 

» 

ii) Nr. 6 i notene til figur 1 skal lyde: 

«6. For å spare plass er forskjellen i gyldighetstid mellom Card_MA- og Card_Sign-sertifikatene vist bare for 

første generasjon.»  

Forklaring 

Bruksperiode for privat nøkkel / gjenværende gyldighetstid for sertifikat 

Førstegenerasjons ERCA-sertifikat og sertifikater basert på det 

Annengenerasjons ERCA-sertifikat og sertifikater basert på det 

Tredjegenerasjons ERCA-sertifikat og sertifikater basert på det 
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g) I nr. 9.2.1.1 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_106 skal første ledd lyde: 

«— For 128-biters hovednøkler for bevegelsesføler: CV = “B6 44 2C 45 0E F8 D3 62 0B 7A 8A 97 91 E4 5D 

83”» 

 ii) I CSM_107 skal første ledd lyde: 

«Hver produsent av bevegelsesfølere skal generere en tilfeldig og entydig paringsnøkkel KP for hver 

bevegelsesføler og sende hver paringsnøkkel til sertifiseringsmyndigheten i sin medlemsstat (MSCA). MSCA-en 

skal kryptere hver paringsnøkkel for seg med bevegelsesfølerens hovednøkkel KM og skal returnere den 

krypterte nøkkelen til produsenten av bevegelsesføleren. For hver krypterte nøkkel skal MSCA-en underrette 

produsenten av bevegelsesføleren om versjonsnummeret til tilhørende KM.» 

iii) CSM_108 skal lyde: 

«CSM_108 Hver produsent av bevegelsesfølere skal generere et entydig serienummer til hver bevegelsesføler 

og sende alle serienumrene til sertifiseringsmyndigheten i sin medlemsstat (MSCA). MSCA-en skal 

kryptere hvert serienummer for seg med identifikasjonsnøkkelen KID og skal returnere det krypterte 

serienummeret til produsenten av bevegelsesføleren. For hvert krypterte serienummer skal MSCA-

en underrette produsenten av bevegelsesføleren om versjonsnummeret til den tilhørende KID.» 

h) I nr. 9.2.2.1 gjøres følgende endringer: 

 i) CSM_123 skal lyde: 

«CSM_123 Produsenten av kjøretøyenheten skal opprette et entydig serienummer for kjøretøyenheten, og skal 

sende dette nummeret til sertifiseringsmyndigheten i medlemsstaten i en anmodning om å få et sett 

med to kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøkler. Kjøretøyenhetens serienummer skal ha datatypen 

VuSerialNumber. 

Merk: 

— Kjøretøyenhetens serienummer skal være identisk med elementet vuSerialNumber i VuIdentifica-

tion, jf. tillegg 1, og henvisningen til sertifikatinnehaveren i kjøretøyenhetens sertifikater. 

— Kjøretøyenhetens serienummer er kanskje ikke kjent på det tidspunktet kjøretøyenhetens 

produsent anmoder om kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøkler. I så fall skal kjøretøyenhetens 

produsent i stedet sende den entydige ID-en for sertifikatsøknaden som ble benyttet ved 

anmodning om kjøretøyenhetens sertifikater, se CSM_153. Denne sertifikatsøknads-ID-en skal 

derfor være lik henvisningen til sertifikatinnehaveren i kjøretøyenhetens sertifikater.» 

 ii) I CSM_124 skal infokravet i trinn 2 lyde: 

«info = kjøretøyenhetens serienummer eller sertifikatsøknads-IDen som angitt i CSM_123» 

iii) CSM_128 skal lyde: 

«CSM_128 MSCA skal føre register over alle kjøretøyspesifikke DSRC-nøkler den har generert, deres 

versjonsnummer og kjøretøyenhetens serienummer eller sertifikatsøknads-IDen som brukes til å 

utlede dem.» 

i) I nr. 9.3.1 skal nytt ledd i CSM_135 lyde: 

«De særlige kodingsreglene (DER) i samsvar med [ISO 8825-1] skal brukes til å kode dataobjektene i sertifikater. 

Tabell 4 viser hele sertifikatkodingen, herunder alle etikett- og lengdebytene.»  
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j) I nr. 9.3.2.3 skal CSM_141 lyde: 

«CSM_141 Sertifikatinnehaverens autorisasjon skal brukes til å identifisere type sertifikat. Den består av de seks 

mest signifikante byte i fartsskriverapplikasjonens ID, sammenkjedet med utstyrstypen, som angir den 

typen utstyr som sertifikatet er beregnet for. For et sertifikat for kjøretøyenhet, sjåførkort eller 

verkstedkort brukes også utstyrstypen til å skille mellom et sertifikat for gjensidig autentisering og et 

sertifikat for å opprette elektroniske signaturer (se nr. 9.1 og tillegg 1, datatypen EquipmentType).» 

k) I nr. 9.3.2.5 skal nytt ledd i CSM_146 lyde: 

«Merk: For et kortsertifikat skal verdien av CHR være lik verdien av cardExtendedSerialNumber i EF_ICC, jf. tillegg 

2. For et EGF-sertifikat skal verdien av CHR være lik verdien av sensorGNSSSerialNumber i EF_ICC, jf. tillegg 14. 

For et kjøretøyenhetssertifikat skal verdien av CHR være lik elementet vuSerialNumber i VuIdentification, jf. tillegg 

1, med mindre produsenten ikke kjenner det produsentspesifikke serienummeret på det tidspunktet det søkes om 

sertifikat.» 

l) I nr. 9.3.2.6 skal CSM_148 lyde: 

«CSM_148 Sertifikatets ikrafttredelsesdato skal angi startdato og -klokkeslett for sertifikatets gyldighetstid.» 

m) I nr. 9.3.3 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_151 skal første ledd lyde: 

«Når det søkes om et sertifikat, skal en MSCA sende følgende data til ERCA:» 

 ii) CSM_153 skal lyde: 

«CSM_153 En utstyrsprodusent skal sende følgende data i en sertifikatsøknad til en MSCA, for å gjøre det 

mulig for MSCA-en å opprette sertifikatinnehaverreferansen i det nye utstyrssertifikatet: 

— Dersom det er kjent (se CSM_154), et serienummer for utstyret, entydig for produsenten, 

utstyrstypen og produksjonsmåneden. Ellers en entydig identifikator for sertifikatsøknad. 

— Måneden og året for produksjon av utstyret eller for sertifikatsøknaden. 

Produsenten skal sikre at disse dataene er riktige, og at sertifikatet som returneres fra MSCA er satt inn i det 

planlagte utstyret.» 

n) I nr. 10.2.1 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_157 skal teksten før merknadene til figur 4 lyde: 

«Kjøretøyenhetene skal bruke protokollen som er vist i figur 4 til å verifisere sertifikatkjeden til et fartsskriverkort. 

For hvert sertifikat den leser fra kortet, skal kjøretøyenheten kontrollere at feltet for sertifikatinnehavers autorisasjon 

(CHA) er korrekt: 

— CHA-feltet for kortsertifikatet skal angi et kortsertifikat for gjensidig autentisering (se tillegg 1, datatypen 

EquipmentType).  
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— CHA for Card.CA-sertifikatet skal angi en MSCA. 

— CHA for Card.Link-sertifikatet skal angi ERCA.» 

 ii) I CSM_159 tilføyes følgende punktum: 

«Selv om lagring av alle andre sertifikattyper er valgfritt, er det obligatorisk for en kjøretøyenhet å lagre et nytt 

forbindelsessertifikat som presenteres av et kort.» 

o) I nr. 10.2.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_161 skal teksten før figur 5 lyde: 

«Fartsskriverkortene skal bruke protokollen som er vist i figur 5 til å verifisere sertifikatkjeden til en kjøretøyenhet. 

For hvert sertifikat kjøretøyenheten presenterer, skal kortet kontrollere at feltet for sertifikatinnehavers autorisasjon 

(CHA) er korrekt: 

— CHA for VU.Link-sertifikatet skal angi ERCA. 

— CHA for VU.CA-sertifikatet skal angi en MSCA. 

— CHA-feltet for kjøretøyenhetssertifikatet skal angi et kjøretøyenhetssertifikat for gjensidig autentisering 

(se tillegg 1, datatypen EquipmentType).» 

ii) CSM_165 skal lyde: 

«CSM_165 Dersom MSE: Set AT-kommandoen er vellykket, skal kortet angi den angitte VU.PK for senere 

bruk under autentisering av kjøretøy, og skal midlertidig lagre Comp(VU.PKeph). Dersom to eller 

flere vellykkede MSE: Set AT-kommandoer sendes før avtalen om sesjonsnøkkel utføres, skal kortet 

lagre bare siste mottatte Comp(VU.PKeph). Kortet skal tilbakestille Comp(VU.PKeph) etter en 

vellykket GENERAL AUTHENTICATE-kommando.» 

p) I nr. 10.3 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_170 skal første ledd lyde: 

«Utover kortets anrop skal kjøretøyenheten i signaturen inkludere sertifikatinnehaverreferansen hentet fra kortets 

sertifikat.»  
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 ii) I CSM_171 skal figur 6 erstattes med følgende: 

«Figur 6 

Protokoll for autentisering av kjøretøyenhet 

 

iii) CSM_174 skal lyde: 

«CSM_174 Etter å ha mottatt kjøretøyenhetens signatur i en EXTERNAL AUTHENTICATE-kommando skal 

kortet 

— beregne autentiseringssymbolet ved å sammenkjede Card.CHR, kortets anrops-rcard og 

identifikatoren for kjøretøyenhetens midlertidige offentlige nøkkel Comp(VU.PKeph), 

— verifisere kjøretøyenhetens signatur ved bruk av ECDSA-algoritmen, ved bruk av hash-

algoritmen knyttet til nøkkelstørrelsen til kjøretøyenhetens VU_MA-nøkkelpar, som angitt i 

CSM_50, i kombinasjon med VU.PK og det beregnede autentiseringssymbolet.» 

q) I nr. 10.4 gjøres følgende endringer i CSM_176: 

 i) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Kjøretøyenheten sender det offentlige punktet VU.PKeph for sitt kortvarige nøkkelpar til kortet. Det offentlige 

punktet skal konverteres til en oktettstreng som angitt i [TR-03111]. Det ukomprimerte kodingsformatet skal 

brukes. Som forklart i CSM_164 genererte kjøretøyenheten dette kortvarige nøkkelparet før verifiseringen av 

kjøretøyenhetens sertifikatkjede. Kjøretøyenheten sendte identifikatoren for den midlertidige offentlige 

nøkkelen Comp(VU.PKeph) til kortet, og kortet lagret den.» 

ii) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Ved hjelp av KMAC beregner kortet et autentiseringssymbol ut fra kjøretøyenhetens midlertidige offentlige 

punkt: TPICC = CMAC(KMAC, VU.PKeph). Det offentlige punktet skal være i det formatet som benyttes av 

kjøretøyenheten (se nr. 2 ovenfor). Kortet sender NPICC og TPICC til kjøretøyenheten.» 

KORT 

VU-autentisering 

Ja 

Nei 

VU 

Er kortet et verkstedkort? 

Kreve PIN-kode fra bruker og sende 
PIN til kort for verifisering? 

Get Challenge fra kort 

Aut.symbol er Card.CHR || rcard || Comp(VU.PKeph) 
Signer aut.symbol med VU.SK ved hjelp av ECDSA 

Send signatur til kort 

OK? 

Fortsett med 
autentisering av brikke Ignorer kort 

Nei 

Ja 

OK? 

Ekstern autentisering (signatur) 

OK / ikke OK 

Ja 

Nei 

Verifiser (PIN) 

OK / ikke OK 
Verifiser PIN 

Aut.symbol er Card.CHR || rcard || Comp(VU.PKeph) 
Verifiser signatur med VU.PK ved hjelp av ECDSA 

Hvis OK, send OK 
Ellers send Not OK 

Get Challenge 

rcard 
Opprett og lagre 8-bytes tilfeldig challenge rcard 

» 
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r) I nr. 10.5.2 skal CSM_191 lyde: 

«CSM_191 Alle dataobjekter som skal krypteres, skal være utfylt i samsvar med [ISO 7816-4] med indikator «01» 

for utfyllingsinnhold. Ved beregning av MAC skal dataobjektene i APDU-en også utfylles separat i 

samsvar med [ISO 7816-4]. 

Merk: Utfylling for sikker meldingsoverføring utføres alltid av laget for sikker meldingsoverføring, ikke 

av CMAC- eller CBC-algoritmene. 

Sammendrag og eksempler 

En kommando-APDU med anvendt sikker meldingsoverføring vil ha følgende struktur, avhengig av hvert enkelt 

tilfelle av den usikrede kommandoen (DO står for dataobjekt): 

Tilfelle 1: CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘8E’ || Le 

Tilfelle 2: CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘97’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 3 (lik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘81’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 3 (ulik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘B3’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 4 (lik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘81’ || DO‘97’ || DO‘8E’ || Le 

Tilfelle 4 (ulik INS-byte): CLA INS P1 P2 || Lc' || DO ‘B3’ || DO‘97’ || DO‘8E’ || Le 

der Le = '00' eller '00 00', avhengig av om felt med kort eller utvidet lengde blir brukt, jf. [ISO 7816-4]. 

En svar-APDU med anvendt sikker meldingsoverføring vil ha følgende struktur, avhengig av hvert enkelt tilfelle av 

det usikrede svaret: 

Tilfelle 1 eller 3: DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilfelle 2 eller 4 (lik INS-byte) uten kryptering: DO ‘81’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilfelle 2 eller 4 (lik INS-byte) med kryptering: DO ‘87’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Tilfelle 2 eller 4 (ulik INS-byte) uten kryptering: DO ‘B3’ || DO ‘99’ || DO ‘8E’ || SW1SW2 

Merk: Tilfelle 2 eller 4 (ulik INS-byte) med kryptering brukes aldri i kommunikasjon mellom en kjøretøyenhet og et 

kort. 

Nedenfor følger tre eksempler på APDU-omdanninger for kommandoer med lik INS-kode. Figur 8 viser en 

autentisert kommando-APDU for tilfelle 4, figur 9 viser en autentisert svar-APDU for tilfelle 1 eller 3, og figur 10 

viser en kryptert og autentisert svar-APDU for tilfelle 2 eller 4.  
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Figur 8 

Omdanning av en autentisert kommando-APDU for tilfelle 4 

 

Figur 9 

Omdanning av en autentisert svar-APDU for tilfelle 1 eller 3 
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Figur 10 

Omdanning av en kryptert og autentisert svar-APDU for tilfelle 2 eller 4 

» 

s) I nr. 10.5.3 skal CSM_193 lyde: 

«CSM_193 Et fartsskriverkort skal avbryte en pågående sesjon for sikker meldingsoverføring dersom, og bare 

dersom, et av følgende forhold oppstår: 

— Det mottar en ren kommando-APDU. 

— Det oppdager en feil i en sikker meldingsoverføring i en kommando-APDU: 

— Et forventet dataobjekt i en sikker meldingsoverføring mangler, rekkefølgen på dataobjekter er 

feil, eller et ukjent dataobjekt er inkludert. 

— Et dataobjekt i en sikker meldingsoverføring er feil, dvs. MAC-verdien er feil eller TLV-

strukturen er feil. 

— Strømforsyningen brytes eller kortet tilbakestilles. 

— Kjøretøyenheten starter prosessen for autentisering av kjøretøyenheten. 

— Grensen for antall kommandoer og tilhørende svar i den aktuelle sesjonen er nådd. For et gitt kort 

skal denne grensen defineres av produsenten, idet det tas hensyn til sikkerhetskravene til den 

maskinvaren som er brukt, med en høyeste verdi på 240 SM-kommandoer og tilhørende svar per 

sesjon.»  
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t) I nr. 11.3.2 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_208 skal første ledd lyde: 

«Når eksternt GNSS-utstyr er koplet til en kjøretøyenhet, skal det bruke protokollen beskrevet i figur 5 

(nr. 10.2.2) til å verifisere kjøretøyenhetens sertifikatkjede.» 

ii)  CSM_210 skal lyde: 

«CSM_210 Når det eksterne GNSS-utstyret har verifisert VU_MA-sertifikatet, skal det lagre dette sertifikatet 

for bruk ved normal drift; se nr. 11.3.3.» 

u) I nr. 11.3.3 skal første ledd i CSM_211 lyde: 

«Under normal drift skal en kjøretøyenhet og EGF bruke protokollen beskrevet i figur 11 til å verifisere den 

tidsmessige gyldigheten til det lagrede EGF_MA-sertifikatet og til å fastsette den offentlige VU MA-nøkkelen for 

etterfølgende autentisering av kjøretøyenhet. Ingen ytterligere gjensidig verifisering av sertifikatkjedene skal foregå 

ved normal drift.» 

v) I nr. 12.3 skal tabell 6 erstattes med følgende tabell: 

«Tabell 6 

Antall databyte i ren tekst og kryptert form per instruks definert i [ISO 16844-3] 

Instruks 
Anmodning / 

svar 
Beskrivelse av data 

Antall databyte i ren 

tekst i henhold til 

[ISO 16844-3] 

Antall databyte i ren 

tekst ved bruk av AES-

nøkler 

Antall krypterte databyte ved bruk 

av AES-nøkler med bitlengde 

128 192 256 

10 anmodning Autentiseringsdata + 

filnummer 

8 8 16 16 16 

11 svar Autentiseringsdata + 

filinnhold 

16 eller 32, avhengig 

av fil 

16 eller 32, avhengig 

av fil 

32 / 48 32 / 48 32 / 48 

41 anmodning Bevegelsesfølerens 

serienummer 

8 8 16 16 16 

41 svar Paringsnøkkel 16 16 / 24 / 32 16 32 32 

42 anmodning Sesjonsnøkkel 16 16 / 24 / 32 16 32 32 

43 anmodning Paringsinformasjon 24 24 32 32 32 

50 svar Paringsinformasjon 24 24 32 32 32 

70 anmodning Autentiseringsdata 8 8 16 16 16 

80 svar Bevegelsesfølerens 

tellerverdi + 

autentiseringsdata 

8 8 16 16 16» 

w) I nr. 13.1 skal kravet om kjøretøyenhetens serienummer i CSM_224 lyde: 

«VU serial number Kjøretøyenhetens serienummer eller sertifikatsøknads-ID (datatypen VuSerialNumber eller 

CertificateRequestID) – se CSM_123» 
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x) I nr. 13.3 skal annet ledd i CSM_228 lyde: 

«2. Kontrollkortet skal bruke den angitte DSRC-hovednøkkelen sammen med kjøretøyenhetens serienummer eller 

sertifikatsøknads-IDen i DSRC-sikkerhetsdataene for å utlede de kjøretøyenhetsspesifikke DSRC-nøklene 

K_VUDSRC_ENC og K_VUDSRC_MAC, som angitt i CSM_124.» 

y) I nr. 14.3 gjøres følgende endringer: 

 i) I CSM_234 skal teksten før merknadene til figur 13 lyde: 

«En IDE kan selv verifisere en signatur for overførte data, eller den kan bruke et kontrollkort til dette. Dersom 

den bruker et kontrollkort, skal verifiseringen av signaturen skje som vist i figur 13. For å verifisere den 

tidsmessige gyldigheten til et sertifikat som er framlagt av IDE, skal kontrollkortet anvende sin interne klokke, 

som spesifisert i CSM_167. Kontrollkortet skal oppdatere sin aktuelle tid dersom ikrafttredelsesdatoen for et 

autentisk sertifikat for «gyldig tidskilde» er senere enn kortets aktuelle tid. Kortet skal godta bare de følgende 

sertifikatene som gyldig tidskilde: 

— Annengenerasjons ERCA-forbindelsessertifikater. 

— Annengenerasjons MSCA-sertifikater. 

— Annengenerasjons VU_Sign- eller Card_Sign-sertifikater utstedt av samme stat som kontrollkortets eget 

kortsertifikat. 

Dersom IDE-en selv verifiserer signaturen, skal den verifisere autentisiteten og gyldigheten til alle sertifikater i 

sertifikatkjeden i datafilen, og den skal verifisere signaturen for dataene som følger signatursystemet definert i 

[DSS]. I begge tilfeller er det for hvert sertifikat som leses fra datafilen, nødvendig å kontrollere at CHA-feltet 

(Certificate Holder Authorisation, sertifikatinnehavers autorisasjon) er korrekt: 

— CHA-feltet for EQT-sertifikatet skal angi kjøretøyenhets- eller kortsertifikat (etter relevans) for signering  

(se tillegg 1, datatypen EquipmentType). 

— CHA i EQT.CA-sertifikatet skal angi en MSCA. 

— CHA i EQT.Link-sertifikatet skal angi ERCA.» 

ii) Figur 13 erstattes med følgende:  
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«Figur 13 

Protokoll for verifisering av signaturen tilknyttet en overført datafil 

» 

 

Verifisering av signatur på 

nedlastingsdata ved 
kontrollkort 

 

OK / ikke OK 

MSE: SET DST (EQT.Link.CHR) 

OK / ikke OK 

Verifiser sertifikat 
(EQT.CA.C) 

 
OK / ikke OK 

OK / ikke OK 

MSE: SET DST (EQT.CHR) 

OK / ikke OK 

OK / ikke OK 

Nei 

Nei 

Tilbakestill 

 

Nei 

ATR 

OK 

Nei 

OK / ikke OK 

Nei 

OK / ikke OK 

Nei 

Nei 

Nei 

Hent EQT-sertifikat fra fil til analyse og sett 

offentlig EQT.CA-nøkkel for verifisering av 
elektronisk signatur 

Hent EQT.CA-sertifikat fra fil til analyse og sett 
offentlig EQT.CA EUR-nøkkel for verifisering 

av digital signatur 

MSE: SET DST (EQT.Link.EUR.CHR) 

Verifiser sertifikat (EQT.Link.C) 

OK / ikke OK 

MSE: SET DST (EQT.CA.CHR) 

OK / ikke OK 

Verifiser sertifikat (EQT.C) 

PSO: Hash (M) 

PSO: Verifiser digital signatur 

(Signature) 

OK / ikke OK 

OK? 

OK? 

Velg fil (fartsskriver-AID) 

MSE: SET DST (EQT.CA.CHR) 

MSE: SET DST (EQT.CA. EUR.CHR) 

Ja 

Nei 

Tilbakestill kort 

Velg fartsskriverapplikasjon 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

OK? 

OK? 

ESM / IDE 

OK? 

KONTROLLKORT 

OK? 

OK? 

Ja 

Ja 

Ja 

Hvis EQT.CA.PK er kjent av kort og EQT.CA.C 

gyldig: OK, sett EQT.CA.PK for bruk. Ellers: Ikke OK 

EQT.Link-sertifikat 

tilgjengelig? 

Hash-data; resultatet er M 
Send M til kontrollkort 

Hent data til analyse og EQT-signatur 
fra fil 

Signatur verifisert  
Signatur kunne ikke 

verifiseres eller verifisering 
var mislykket 

Hvis EQT.CA.PK er kjent av kort og EQT.CA.C 
gyldig: OK, sett EQT.CA.EUR.PK for bruk. Ellers: Ikke 

OK 

Hvis EQT.Link.EUR.PK er kjent av kortet og 
EQT.Link.EUR.C gyldig: OK, sett VU.Link.EUR.PK for 

bruk. Ellers: Ikke OK 

Verifiser EQT.Link.C med EQT.Link.EUR.PK 

Hvis OK og EQT.Link.C gyldig: OK, lagre EQT.Link.C  

Ellers: Ikke OK 

Verifiser EQT.C med EQT.CA.PK. Hvis OK og 

EQT.C gyldig: OK, lagre EQT.C. Ellers: Ikke OK 

Ja 

OK? 

Sett offentlig EQT.Link.EUR-nøkkel for 

verifisering av digital signatur 

Send EQT.Link-sertifikat for 
verifisering 

Velg applikasjon 

Sett offentlig EQT.Link-nøkkel for 
verifisering av digital signatur 

Send EQT.CA-sertifikat for 
verifisering 

Sett offentlig EQT.CA-nøkkel for 
verifisering av digital signatur 

Sett offentlig EQT-nøkkel for 
verifisering av signatur 

Send EQT-sertifikat for verifisering 

Send EQT-signatur for verifisering 

Sett EQT.Link.PK for bruk 

Verifiser EQT.CA.C med EQT.CA.EUR.PK eller 
EQT.Link.PK. Hvis OK og EQT.CA.C gyldig: OK, 

lagre EQT.CA.C. Ellers: Ikke OK 

Sett EQT.CA.PK for bruk 

Sett EQT. PK for bruk 

Lagre M 

Verifiser signatur med M og EQT.PK 
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37) I tillegg 12 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

 i) I GNS_4 skal annet ledd etter figur 2 lyde: 

«Posisjonens oppløsning er basert på formatet for RMC-setningen beskrevet ovenfor. Den første delen av felt 3) 

og 5) brukes til å angi grader. Resten brukes til å angi minutter med tre desimaler. Oppløsningen er dermed 

1/1000 av et minutt eller 1/60000 av en grad (ettersom et minutt er 1/60 grad).» 

 ii) GNS_5 skal lyde: 

«GNS_5 Kjøretøyenheten skal lagre posisjonsinformasjon for bredde og lengde i sin database med en oppløsning 

på 1/10 minutt eller 1/600 grad, som beskrevet i tillegg 1 for typen GeoCoordinates. 

Kjøretøyenheten kan bruke kommandoen GPS DOP og aktive satellitter (GSA) til å fastslå og registrere 

signalets tilgjengelighet og nøyaktighet. Særlig HDOP brukes til å angi hvor nøyaktige de registrerte 

lokaliseringsopplysningene er (se 4.2.2). Kjøretøyenheten vil lagre HDOP-verdien, beregnet som den 

laveste av HDOP-verdiene som er samlet inn på tilgjengelige GNSS-systemer. 

GNSS-ID-en angir tilsvarende NMEA-ID for hver GNSS-konstellasjon og SBAS (Satellite-Based 

Augmentation System). 

Figur 3 

GSA-setningens struktur 

» 

 iii) GNS_6 skal lyde: 

«GNS_6 GSA-setningen skal lagres med post nummer «02» til «06». 

b) I nr. 4.2.1 gjøres følgende endringer: 

 i) GNS_16 skal lyde: 

«GNS_16 I kommunikasjonsprotokollen skal felt med utvidet lengde ikke støttes.»  

Valgtilstand 

Tilstand 

ID for første satellitt som brukes som fix 

ID for annen satellitt som brukes som fix 

ID for tolvte satellitt som brukes som fix 

PDOP 

HDOP 

VDOP 

Kontrollsum 
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 ii) GNS_18 skal lyde: 

«GNS_18 Når det gjelder funksjonene 1) innsamling og distribusjon av GNSS-data, 2) innsamling av 

konfigurasjonsdataene til det eksterne GNSS-utstyret og 3) styringsprotokollen, skal den sikre GNSS-

sender-mottakeren simulere et smartkort med en filsystemarkitektur som består av en masterfil (MF), 

en reservert fil (DF, Dedicated File) med applikasjonsidentifikator angitt i tillegg 1 kapittel 6.2 ('FF 44 

54 45 47 4D') og med 3 EF-er som inneholder sertifikater og én grunnleggende fil (EF.EGF) med en 

filidentifikator lik '2F2F', som beskrevet i tabell 1.» 

 iii) GNS_20 skal lyde: 

«GNS_20 Den sikre GNSS-sender-mottakeren skal bruke et minne til å lagre data og kunne utføre minst 

millioner skrive-/lesesykluser. Bortsett fra dette aspektet overlates den interne utformingen og 

gjennomføringen av den sikre GNSS-sender-mottakeren til produsentene. 

Modellering av postnumre og data er angitt i tabell 1. Merk at det finnes fem GSA-setninger for 

GNSS-konstellasjonene og SBAS (Satellite-Based Augmentation System).» 

c) I nr. 4.2.2 skal nr. 5 i GNS_23 lyde: 

«5. Kjøretøyenhetens prosessor kontrollerer de mottatte dataene og trekker ut informasjon (f.eks. breddegrad, 

lengdegrad, tid) fra RMC NMEA-setningen. RMC NMEA-setningen inneholder slik informasjon dersom 

posisjonen er gyldig. Dersom posisjonen ikke er gyldig, er lokaliseringsopplysningene ennå ikke tilgjengelige, og 

kan ikke brukes til å registrere kjøretøyets posisjon. Dersom posisjonen er gyldig, trekker kjøretøyenhetens 

prosessor også ut HDOP-verdiene fra GSA NMEA-setningene og beregner minimumsverdien fra de tilgjengelige 

satellittsystemene (dvs. når det foreligger en fix).» 

d) I nr. 4.4.1 skal GNS_28 lyde: 

«GNS_28 Dersom kjøretøyenheten ikke klarer å kommunisere med det koplede eksterne GNSS-utstyret i mer enn  

20 sammenhengende minutter, skal kjøretøyenheten generere og registrere i kjøretøyenheten en hendelse 

av typen EventFaultType med enum-verdien '0E'H (feil ved kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr) og 

med tidsstempelet satt til aktuell tid. Hendelsen vil bli generert bare dersom følgende to vilkår er oppfylt: 

a) Den smarte fartsskriveren er ikke i kalibreringsmodus, og b) kjøretøyet er i bevegelse. I den forbindelse 

utløses en kommunikasjonsfeil når kjøretøyenhetens sikre sender-mottaker ikke mottar noen svarmelding 

etter en anmodningsmelding som beskrevet i 4.2.» 

e) I nr. 4.4.2 skal GNS_29 lyde: 

«GNS_29 Dersom det eksterne GNSS-utstyret er blitt åpnet fysisk, skal den sikre GNSS-sender-mottakeren slette alt i 

minnet, herunder kryptografiske materiale. Som beskrevet i GNS_25 og GNS_26 skal kjøretøyenheten 

oppdage ulovlige inngrep dersom svaret har statusen «6690». Kjøretøyenheten skal deretter generere en 

hendelse av typen EventFaultType med verdien ‘19’H (ulovlig inngrep i GNSS-utstyr oppdaget). Det kan 

også være tilfelle at det eksterne GNSS-utstyret ikke svarer på eksterne anmodninger lenger.» 

f) I nr. 4.4.3 skal GNS_30 lyde: 

«GNS_30 Dersom den sikre GNSS-sender-mottakeren ikke mottar data fra GNSS-mottakeren på mer enn tre 

sammenhengende timer, skal den sikre GNSS-sender-mottakeren generere en svarmelding til READ 

RECORD-kommandoen med RECORD-nummer lik '01' med et datafelt på 12 byte, som alle er satt til 

0xFF. Ved mottak av svarmeldingen med denne verdien i datafeltet skal kjøretøyenheten generere og 

registrere en hendelse av typen EventFaultType med enum-verdien ‘0D’H (posisjonsinformasjon fra 

GNSS-mottaker mangler), med et tidsstempel lik aktuell verdi for tid bare dersom følgende to vilkår er 

oppfylt: a) Den smarte fartsskriveren er ikke i kalibreringsmodus og b) Kjøretøyet er i bevegelse.»  
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g) I nr. 4.4.4 skal teksten før figur 4 i GNS_31 lyde: 

«Dersom kjøretøyenheten oppdager at EGF-sertifikatet som brukes til gjensidig autentisering, ikke lenger er gyldig, 

skal kjøretøyenheten generere og registrere en fartsskriverhendelse av typen EventFaultType med enum-verdien 

‘1B’H (sertifikat for eksternt GNSS-utstyr utløpt) med et tidsstempel lik aktuell verdi for tid. Kjøretøyenheten skal 

fortsatt bruke mottatte posisjonsopplysninger fra GNSS.» 

h) I nr. 5.2.1 skal GNS_34 lyde: 

«GNS_34 Dersom kjøretøyenheten ikke mottar data fra GNSS-mottakeren på mer enn tre sammenhengende timer, 

skal kjøretøyenheten generere og registrere en hendelse av typen EventFaultType med enum-verdien 

‘0D’H (posisjonsinformasjon fra GNSS-mottaker mangler) med et tidsstempel lik aktuell verdi for tid bare 

dersom følgende to vilkår er oppfylt: a) Den smarte fartsskriveren er ikke i kalibreringsmodus, og b) 

Kjøretøyet er i bevegelse.» 

i) Nr. 6 skal lyde: 

«6. TIDSKONFLIKT FOR GNSS 

Dersom kjøretøyenheten oppdager et avvik på mer enn ett minutt mellom tiden i kjøretøyenhetens funksjon for 

tidsmåling og tiden som kommer fra GNSS-mottakeren, vil kjøretøyenheten registrere en hendelse av typen 

EventFaultType med enum-verdien ‘0B’H (tidskonflikt (GNSS mot kjøretøyenhetens interne klokke)). Etter at 

tidskonflikthendelse er utløst, vil kjøretøyenheten ikke kontrollere tidsavvik de neste tolv timene. Denne 

hendelsen skal ikke utløses dersom GNSS-mottakeren ikke har kunnet påvise noe gyldig GNSS-signal i løpet av 

de siste 30 dagene.» 

38) I tillegg 13 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal fjerde ledd lyde: 

«Det presiseres at dette tillegg ikke spesifiserer følgende: 

— Innsamling av dataene og håndtering av disse i kjøretøyenheten (som skal spesifiseres et annet sted i forordningen 

eller følge av produktutformingen). 

— Formatet for presentasjonen av innsamlede data til applikasjonen på den eksterne enheten. 

— Ovenstående datasikkerhetsbestemmelser om Bluetooth® (f.eks. kryptering) med hensyn til dataenes innhold 

(som skal angis et annet sted i forordningen [tillegg 11, Felles sikkerhetsordninger]). 

— Bluetooth®-protokollene som brukes av ITS-grensesnittet.» 

b) I nr. 4.2 skal tredje ledd lyde: 

«Første gang en ekstern enhet kommer innenfor kjøretøyenhetens rekkevidde, kan Bluetooth®-paringsprosessen 

innledes (se også vedlegg 2). Enhetene deler adresser, navn og profiler og felles sikkerhetsnøkler, som gjør at de kan 

knyttes til hverandre når de er sammen i framtiden. Når dette trinnet er fullført, er den eksterne enheten klarert og er i 

stand til å innlede anmodninger om å overføre data fra fartsskriveren. Det foreligger ikke planer om å tilføye 

krypteringsmekanismer ut over det som Bluetooth® tilbyr. Dersom det kreves ytterligere sikkerhetsmekanismer, vil 

dette imidlertid skje i samsvar med tillegg 11 Felles sikkerhetsordninger.» 

c) I nr. 4.3 gjøres følgende endringer: 

 i) Første ledd skal lyde: 

«Av sikkerhetshensyn krever kjøretøyenheten et godkjenningssystem med PIN-kode som er atskilt fra Bluetooth-

paringen. Hver kjøretøyenhet skal kunne generere PIN-koder for autentiseringsformål som består av minst 4 sifre. 

Hver gang en ekstern enhet pares med en kjøretøyenhet, skal den angi riktig PIN-kode før den mottar data.» 
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ii) Tredje ledd etter tabell 1 skal lyde: 

«Selv om produsenten kan tilby en mulighet til å endre PIN-koden direkte gjennom kjøretøyenheten, skal PUK-

koden ikke kunne endres. Ved endring av PIN-koden dersom det er mulig, skal det kreve at gjeldende PIN-kode 

angis direkte i kjøretøyenheten.» 

d) I nr. 4.4 skal annet ledd under overskriften «Datafelt» lyde: 

«Dersom dataene som skal behandles, er større enn at det er plass til dem i én melding, deles de opp i flere 

delmeldinger. Hver delmelding skal ha samme meldingshode og SID, men vil inneholde en teller på 2 byte, Counter 

Current (CC) og Counter Max (CM), som angir nummeret på delmeldingen. For å gi mulighet for feilkontroll og 

avbrudd kvitterer mottakerenheten for hver delmelding. Mottakerenheten kan akseptere delmeldingen, be om at den 

overføres på nytt, be senderenheten om å gjenta eller avbryte dataoverføringen.» 

e) I vedlegg 1 gjøres følgende endringer: 

 i) Overskriften skal lyde: 

«1) LISTE OVER TILGJENGELIGE DATA VIA ITS-GRENSESNITTET» 

 ii) Følgende innsettes i tabellen i nr. 3), etter posten «Mangel på posisjonsinformasjon fra GNSS-mottakeren»: 

«Feil ved kommunikasjon med 

eksternt GNSS-utstyr 

— den lengste hendelsen for hver 

av de 10 siste dagene den har 

forekommet 

— de 5 lengste hendelsene i løpet 

av de siste 365 dagene 

— dato og klokkeslett for hendel-

sens start 

— dato og klokkeslett for hendel-

sens slutt 

— korttype, kortnummer, utstedende 

medlemsstat og generasjon av 

ethvert kort som er satt inn ved 

hendelsens start og/eller slutt 

— antall tilsvarende hendelser 

samme dag» 

 iii) I nr. 5 skal nytt strekpunkt lyde: 

«— ITS-grensesnittfeil (dersom relevant).» 

f) I ASN.1-spesifikasjonene i vedlegg 3 gjøres følgende endringer: 

 i) Følgende rad 206a–206e innsettes etter rad 206: 

 

 ii) Rad 262–264 skal lyde: 
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 iii) Rad 275 skal lyde: 

 

 iv) Rad 288–310 skal lyde: 

 

 v) Rad 362 og 363 skal lyde: 

 

 vi) Følgende rad 410a–410b innsettes etter rad 410: 

 

vii) Følgende rad 539a–539j innsettes etter rad 539: 
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39) I tillegg 14 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 5.5 i innholdsfortegnelsen skal lyde: 

«5.5 Støtte for direktiv (EU) 2015/719  ...................................................................................................................  490» 

b) I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

«I dette scenarioet er den tiden som er tilgjengelig for kommunikasjon, begrenset, fordi kommunikasjonen er målrettet 

og har kort rekkevidde. Dessuten kan vedkommende kontrollmyndigheter bruke de samme kommunikasjonsmidlene 

for fjernovervåking av fartsskrivere (RTM) til andre formål (for eksempel største tillatte vekt og dimensjoner for tunge 

godskjøretøyer, som definert i direktiv 2015/719/EU), og slike operasjoner kan være separate eller sekvensielle alt 

etter vedkommende kontrollmyndigheters valg.» 

c) I nr. 5.1 gjøre følgende endringer: 

 i) I DSC_19 skal tolvte strekpunkt lyde: 

«— DSRC-VU-antennen skal plasseres på et sted der den gir optimal DSRC-kommunikasjon mellom kjøretøyet 

og antennen ved veien når leseren er plassert 15 meter foran kjøretøyet og på to meters høyde og rettet mot 

frontrutens horisontale og vertikale midtpunkt. For lette kjøretøyer er montering på øvre del av frontruten 

egnet. For alle andre kjøretøyer skal DSRC-antennen monteres enten nær den nedre eller nær den øvre delen 

av frontruten.» 

ii) I DSC_22 skal første ledd lyde: 

«Antennens formfaktor er ikke definert og er gjenstand for en kommersiell beslutning, så lenge den monterte 

DSRC-VU-en oppfyller samsvarskravene i avsnitt 5 nedenfor. Antennen skal plasseres som fastsatt i DSC_19 og 

slik at den effektivt støtter brukstilfellene beskrevet i nr. 4.1.2 og 4.1.3.» 

d) I nr. 5.4.3 skal sekvens 7 lyde: 

«7 REDCR > DSRC-VU Sender GET.request for data som tilhører annet attributt (dersom 

relevant)» 

e) I nr. 5.4.4 gjøres følgende endringer i definisjonen av ASN.1-modulen i DCS_40: 

 i) Første linje i sekvensen for TachographPayload skal lyde: 

 

 ii) Ny fotnote 1 skal lyde: 

«1. Dersom en LPN inneholder en AlphabetIndicator LatinAlphabetNo2 eller latinCyrillicAlphabet, omdefineres 

spesialtegnene på spørresenderenheten ved veien ved bruk av spesialregler i samsvar med vedlegg E i 

ISO/DIS 14 906,2.» 

 iii) Det hevede 2-tallet fjernes fra linjen der tidsstempelet (Timestamp) for gjeldende post er definert. 

 iv) ASN.1-moduldefinisjonen for RtmTransferAck skal lyde: 
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f) I nr. 5.4.5 skal dataelementet RTM12 i tabell 14.3 lyde: 

«RTM12 

Følerfeil 

Kjøretøyenheten skal generere en heltallsverdi for 

dataelementet RTM12. 

Kjøretøyenheten skal tildele variabelen sensorFault 

følgende verdi: 

— 1 Dersom en hendelse av typen ‘35’H Følerfeil er 

registrert innenfor de ti siste dagene. 

— 2 Dersom en hendelse av typen Feil ved GNSS-

mottaker (enten intern eller ekstern med enum-

verdien ‘36’H eller ‘37’H) er registrert innenfor 

de ti siste dagene. 

— 3 Dersom en hendelse av typen '0E'H Feil ved 

kommunikasjon med eksternt GNSS-utstyr er 

registrert innenfor de ti siste dagene. 

— 4 Dersom både Følerfeil og Feil ved GNSS-

mottaker er registrert innenfor de ti siste dagene. 

— 5 Dersom både Følerfeil og Feil ved kommuni-

kasjon med eksternt GNSS-utstyr er registrert 

innenfor de ti siste dagene. 

— 6 Dersom både Feil ved GNSS-mottaker og Feil 

ved kommunikasjon ved eksternt GNSS-utstyr er 

registrert innenfor de ti siste dagene. 

— 7 Dersom alle tre følerfeil er registrert innenfor 

de ti siste dagene; ELLERS tildeles verdien 0 

dersom ingen hendelser er registrert innenfor de 

ti siste dagene. 

— Følerfeil én oktett i 

samsvar med dataord-

listen 
» 

g) I nr. 5.4.6 skal DSC_43 lyde: 

«DSC_43 Ved alle DSRC-utvekslinger skal data kodes med PER (Packed Encoding Rules, pakkede kodingsregler) 

UNALIGNED, bortsett fra TachographPayload og OwsPayload, som skal kodes med SOER 

(Oktett Encoding Rules) definert i ISO/IEC 8825-7, Rec. ITU-T-X.696.» 

h) I nr. 5.4.7, i fjerde kolonne i tabell 14.9, skal teksten i cellen som beskriver RTM-ContextMark, lyde: 

«Objektidentifikator for støttet standard, del og versjon. Eksempel: ISO (1) Standard (0) TARV (15638) part9 (9) 

Version1 (1). 

Første oktett er 06H, som er objektidentifikatoren. Annen oktett er 06H, som er dens lengde. De etterfølgende  

6 oktettene koder objektidentifikatoren i eksempelet.» 

i) Nr. 5.5 og 5.5.1 skal lyde: 

«5.5. Støtte for direktiv (EU) 2015/719 

5.5.1. Oversikt 

DSC_59 For å støtte direktiv (EU) 2015/719 om største vekt og dimensjoner for tunge lastebiler vil transak-

sjonsprotokollen for å overføre OWS-data over 5,8 GHz DSRC-grensesnittforbindelsen være den 

samme som den som brukes til RTM-data (se 5.4.1); den eneste forskjellen er at objektidentifikatoren 

som gjelder TARV-standarden, vil peke på standarden ISO 15638, del 20, som handler om veiing om 

bord og veiesystemer montert i kjøretøyet (WOB/OWS).»  
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j) I nr. 5.6.1 skal bokstav a) i DSC_68 lyde: 

«a) For at ulike leverandører skal kunne inngå kontrakt om å levere kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens DSRC-modul, 

samt forskjellige partier av DSRC-moduler, skal forbindelsen mellom kjøretøyenheten og kjøretøyenhetens eksterne 

DSRC-modul være av typen åpen standard. Kjøretøyenhetens forbindelse til DSRC-modulen skal skje enten» 

k) I nr. 5.7.1 skal DSC_77 lyde: 

«DSC_77 Dataene skal leveres ferdig sikret av VUSM-funksjonen til kjøretøyenhetens DSRC-modul. VUSM skal 

verifisere at dataene som er registrert i kjøretøyenhetens DSRC-modul, er korrekt registrert. Registrering 

og rapportering av eventuelle feil i overføring av data fra kjøretøyenheten til minnet i kjøretøyenhetens 

DSRC-modul skal registreres med typen EventFaultType og enum-verdien satt til ‘0C’H (feil ved 

kommunikasjon med innretning for fjernkommunikasjon) sammen med tidsstempelet.» 

40) I tillegg 15 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.2 skal første ledd lyde: 

«Det forutsettes at førstegenerasjons fartsskriverkort virker sammen med førstegenerasjons kjøretøyenheter i samsvar 

med vedlegg 1B til forordning (EØF) nr. 3821/85, mens annengenerasjons fartsskriverkort virker sammen med 

annengenerasjons kjøretøyenheter i samsvar med vedlegg IC til denne forordning. I tillegg gjelder kravene nedenfor.» 

b) I nr. 2.4.1 gjøres følgende endringer i MIG_011: 

 i) Første strekpunkt skal lyde: 

«— ikke-signerte grunnleggende filers IC og ICC (valgfritt),» 

ii) Tredje strekpunkt skal lyde: 

«— de andre grunnleggende filene med applikasjonsdata (innenfor DF Tachograph) som overføringsprotokollen 

for førstegenerasjons kort ber om. Disse opplysningene skal sikres med en elektronisk signatur, i samsvar 

med førstegenerasjons sikkerhetsordninger. 

Slik overføring skal ikke omfatte grunnleggende filer med applikasjonsdata som bare finnes på annengenerasjons 

sjåførkort (og verkstedkort) (grunnleggende filer med applikasjonsdata innenfor DF Tachograph_G2).» 

c) I nr. 2.4.3 skal MIG_014 og MIG_015 lyde: 

«MIG_014 Utenfor rammen av førerkontroll ved kontrollmyndigheter utenfor EU skal data overføres fra annen-

generasjons kjøretøyenheter ved hjelp av annengenerasjons sikkerhetsordninger og dataoverførings-

protokollen definert i tillegg 7 til dette vedlegg. 

MIG_015 For å gi kontrollmyndigheter utenfor EU mulighet til å kontrollere førere kan det gis mulighet til å 

overføre data fra annengenerasjons kjøretøyenheter ved hjelp av førstegenerasjons sikkerhetsordninger. 

De overførte dataene skal da ha samme format som dataene som overføres fra en førstegenerasjons 

kjøretøyenhet. Denne muligheten kan velges ved hjelp av kommandoer på menyen.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EU) 2016/799 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel I skal nr. 1 bokstav b) lyde: 

«b) et godkjenningsnummer som tilsvarer nummeret på godkjenningsdokumentet som er utstedt for denne prototypen 

fartsskriver eller diagramskive eller fartsskriverkort, plassert et sted i umiddelbar nærhet av rektangelet.» 

2) I kapittel III skal nr. 5 lyde: 

«5. Framstilt for godkjenning den  .......................................................................................................................................... » 

3) I kapittel IV skal nr. 5 lyde: 

«5. Framstilt for godkjenning den  .......................................................................................................................................... » 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/838 

av 20. februar 2019 

om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer og om oppheving av forordning (EF) nr. 415/2007(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte vannveisinforma-

sjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De tekniske spesifikasjonene for fartøysporingssystemer, fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2007(2), bør 

ajourføres og presiseres, idet det tas hensyn til erfaringen fra anvendelsen av spesifikasjonene samt den tekniske 

utviklingen og ajourføringene av de internasjonale standardene som ligger til grunn. 

2) De tekniske spesifikasjonene for fartøysporingssystemer bør baseres på de tekniske prinsippene i vedlegg II til direktiv 

2005/44/EF. 

3) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF skal det i de tekniske spesifikasjonene tas behørig hensyn til 

arbeidet som er utført av internasjonale organisasjoner. Det skal sikres sammenheng med andre former for 

trafikkstyringstjenester, særlig trafikkstyrings- og informasjonstjenester for skipsfart. 

4) For å gjøre transporten på innlands vannveier mer effektiv bør de tekniske spesifikasjonene utvides til å omfatte 

bestemmelser om anvendelsesspesifikke meldinger for fartøysporingssystemer. 

5) For å bedre sikkerheten i sjøfarten bør de tekniske spesifikasjonene for fartøysporingssystemer utvides til å omfatte 

bestemmelser om navigasjonshjelpemidler for fart på innlands vannveier. 

6) Denne forordning bør ikke berøre bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148(3) om tiltak for å 

sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og informasjonssystemer i hele Unionen. 

7) I henhold til artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF bør de tekniske spesifikasjonene tre i kraft umiddelbart etter at de er 

kunngjort, og medlemsstatene bør være forpliktet til å anvende disse spesifikasjonene senest 12 måneder etter at de er 

trådt i kraft. 

8) Forordning (EF) nr. 415/2007 bør derfor oppheves. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv 2005/44/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 24.5.2019, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2007 av 13. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer som nevnt i artikkel 5 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet 

(EUT L 105 av 23.4.2007, s. 35). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148 av 6. juli 2016 om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og 

informasjonssystemer i hele Unionen (EUT L 194 av 19.7.2016, s. 1). 

2019/EØS/102/20 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske spesifikasjonene for fartøysporingssystemer ved fart på innlands vannveier er fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 415/2007 oppheves. Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne 

forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 13. juni 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 20. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 138 av 24.5.2019, s. 33–69.] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1923 

av 7. desember 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 med hensyn til dens anvendelsesperiode(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EU) 2015/1588 av 13. juli 2015 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte på visse kategorier horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 2 nr. 1, 

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012(2) anses støtte under en viss terskelverdi som tildeles foretak for 

å yte en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, ikke å oppfylle alle kriteriene i traktatens artikkel 107 nr. 1, og slik 

støtte skal derfor på visse vilkår unntas fra meldingsplikten i traktatens artikkel 108 nr. 3. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 360/2012 utløper 31. desember 2018. 

3) Kommisjonens erfaring med anvendelsen av forordning (EU) nr. 360/2012 viser at begrunnelsen for unntaket for slike 

kompensasjonstiltak fra meldingsplikten fortsatt er gyldig, og at forutsetningene som lå til grunn for fastsettelsen av 

virkeområdet for og innholdet i forordning (EU) nr. 360/2012, ikke har endret seg vesentlig. Forordningen skaper 

rettssikkerhet og reduserer den administrative byrden ved bagatellmessig støtte til foretak som yter tjenester av allmenn 

økonomisk betydning. For å sikre kontinuitet og unngå økte kostnader for regeletterlevelse med hensyn til de berørte 

tjenestene bør endringer unngås på nåværende tidspunkt. 

4) Anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor forlenges med to år. 

5) Forordning (EU) nr. 360/2012 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 5 i forordning (EU) nr. 360/2012 endres «31. desember 2018» til «31. desember 2020». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 31. desember 2018. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 10.12.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 266/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 248 av 24.9.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 114 av 26.4.2012, s. 8). 

2019/EØS/102/21 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/995 

av 17. juni 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip 

og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(1), særlig artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal rederiene sikre at skip som skal gjenvinnes, bare 

gjenvinnes på skipsgjenvinningsanlegg som står oppført på den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg som er 

offentliggjort i henhold til artikkel 16 i samme forordning. 

2) Den europeiske listen er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323(2). 

3) Danmark har underrettet Kommisjonen om at to skipsgjenvinningsanlegg(3) på dets territorium er blitt godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Danmark har framlagt for 

Kommisjonen alle opplysninger som kreves for at anleggene skal kunne oppføres på den europeiske listen. Den 

europeiske listen bør derfor oppdateres med disse anleggene. 

4) Etter innarbeiding av forordning (EU) nr. 1257/2013 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(4) har 

Norge underrettet Kommisjonen om at fem skipsgjenvinningsanlegg(5) etablert på dets territorium er blitt godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 14 i nevnte forordning. Norge har framlagt for Kommisjonen alle 

opplysninger som kreves for at anleggene skal kunne oppføres på den europeiske listen. Den europeiske listen bør derfor 

oppdateres med disse anleggene. 

5) Kommisjonen har mottatt en søknad i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om at et skipsgjen-

vinningsanlegg(6) i Tyrkia oppføres på den europeiske listen. Etter å ha vurdert de opplysningene og utfyllende bevisene 

som er framlagt eller innhentet i samsvar med artikkel 15 i nevnte forordning, anser Kommisjonen at anlegget oppfyller 

kravene i artikkel 13 i samme forordning for å kunne gjenvinne skip og bli oppført på den europeiske listen. Den 

europeiske listen bør derfor oppdateres med dette anlegget. 

6) Det er dessuten nødvendig å korrigere en feil i forbindelse med de opplysningene som er omhandlet i artikkel 16 nr. 2 

bokstav d) i forordning (EU) nr. 1257/2013, og som er oppført i den europeiske listen med hensyn til skipsgjenvinning-

sanlegg i Finland. 

7) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 25 i forordning (EU)  

nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 18.6.2019, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 267/2019 av 

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om opprettelse av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 av 

20.12.2016, s. 119). 

(3) FAYARD A/S og Stena Recycling A/S. 

(4) EØS-komiteens beslutning nr. 257/2018 av 5. desember 2018 om endring av vedlegg XIII (Transport) og vedlegg XX (Miljø) til avtalen 

om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(5) AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn og Norscrap West AS. 

(6) Isiksan Gemi Sokum Pazarlama ve TIC. Ltd Sti. 

2019/EØS/102/22 



Nr. 102/324 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 17. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

EUROPEISK LISTE OVER SKIPSGJENVINNINGSANLEGG NEVNT I ARTIKKEL 16 I FORORDNING (EU) NR. 1257/2013 

DEL A 

Skipsgjenvinningsanlegg som ligger i en medlemsstat 

Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

BELGIA 

NV Galloo Recycling Ghent 

Scheepszatestraat 9 

9000 Gent 

Belgia 

Tlf.: +32(0)9/251 25 21 

E-post: peter.wyntin@galloo.com 

Ved kai (ankerplass), 

skråplan 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 265 meter 

Bredde: 37 meter 

Dypgående: 12,5 meter 

 Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 30 dager 

34 000(4) 31. mars 2020 

DANMARK 

FAYARD A/S 

Kystvejen 100 

DK-5330 Munkebo 

Danmark 

www.fayard.dk 

Tlf.: +45 7592 0000 

E-postadresse: fayard@fayard.dk 

Opphugging og 

gjenvinning i tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 415 meter 

Bredde: 90 meter 

Dypgående: 7,8 meter 

Skipsgjenvinningsanlegget er 

regulert i samsvar med gjeldende 

lovgivning og med vilkårene 

fastsatt i miljøtillatelsen av  

7. november 2018 utstedt av 

Kerteminde kommune. Miljø-

tillatelsen omfatter vilkår for 

driftstimer, særlige driftsvilkår, 

håndtering og lagring av avfall og 

også et krav om at arbeidet skal 

utføres i tørrdokk. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager. 

0(5) 7. november 

2023 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

Fornæs ApS 

Rolshøjvej 12–16 

8500 Grenaa 

Danmark 

www.fornaes.dk 

Tlf.: +45 86326393 

E-postadresse: 

recycling@fornaes.dk 

Demontering ved kai og 

påfølgende opphogging 

på ugjennomtrengelig 

gulv med effektivt 

dreneringssystem 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 25 meter 

Dypgående: 6 meter 

BT: 10 000 

Norddjurs kommune har rett til å 

henvise farlig avfall til miljøgod-

kjente mottaksanlegg. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager. 

30 000(6) 30. juni 2021 

Modern American Recycling 

Services Europe (M.A.R.S) 

Sandholm 60 

9900 Frederikshavn 

Danmark 

Nettsted: 

http://www.modernamericanrecycl

ingservices.com/ 

E-postadresse: kim@mars-eu.dk 

Oppskjæring og 

skjærebrenning etter at 

demonteringsemnet er 

plassert på et slippanlegg 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 290 meter 

Bredde: 90 meter 

Dypgående: 14 meter 

Vilkårene for skipsgjenvinningsan-

leggets drift er definert i miljø-

tillatelsen av 9. mars 2018 utstedt av 

Frederikshavn kommune. 

Frederikshavn kommune har rett til 

å henvise farlig avfall til miljø-

godkjente mottaksanlegg, som 

fastsatt i skipsgjenvinningsanleggets 

miljøtillatelse. 

Anlegget skal ikke lagre farlig avfall 

i mer enn ett år. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager. 

0(7) 23. august 

2023 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

Smedegaarden A/S 

Vikingkaj 5 

6700 Esbjerg 

Danmark 

www.smedegaarden.net 

Demontering ved kai og 

påfølgende opphogging 

på ugjennomtrengelig 

gulv med effektivt 

dreneringssystem 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 170 meter 

Bredde: 40 meter 

Dypgående: 7,5 meter 

 Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager 

20 000(8) 15. september 

2021 

Stena Recycling A/S 

Grusvej 6 

6700 Esbjerg 

DANMARK 

Tlf.: +45 20699190 

Nettsted: 

https://www.stenarecycling.dk/ 

E-postadresse: jakob.kristensen@ 

stenarecycling.com 

Oppskjæring og 

skjærebrenning etter at 

demonteringsemnet er 

plassert på et avgrenset 

oversvømmelsessikkert 

område med ugjennom-

trengelige gulv og et 

effektivt dreneringssystem 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 40 meter  

Bredde: 40 meter  

Dypgående: 10 meter 

Vilkårene for skipsgjenvinnings-

anleggets drift er definert i 

miljøtillatelsen av 5. oktober 2017 

utstedt av Esbjerg kommune. 

Esbjerg kommune har rett til å 

henvise farlig avfall til miljø-

godkjente mottaksanlegg, som 

fastsatt i skipsgjenvinnings-

anleggets miljøtillatelse. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager 

0(9) 7. februar 

2024 

ESTLAND 

BLRT Refonda Baltic OÜ 

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estland 

Tlf.: +372 610 2933 

Faks: +372 610 2444 

E-postadresse: refonda@blrt.ee 

www.refonda.ee 

Flytende ved kai og i 

flytedokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 197 meter 

Bredde: 32 meter 

Dypgående: 9,6 meter 

BT: 28 000 

Avfallstillatelse nr. L.JÄ/327249. 

Tillatelse til håndtering av farlig 

avfall nr. 0222. Reglene for Vene-

Balti havn, håndbok for skipsgjen-

vinning MSR-Refonda. Miljø-

styringsordning, avfallshåndtering 

EP 4.4.6-1-13. 

Anlegget kan bare gjenvinne de 

farlige materialene som det har 

tillatelse til å gjenvinne. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 30 dager. 

21 852(10) 15. februar 

2021 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

SPANIA 

DDR VESSELS XXI, S.L. 

Havnen «El Musel» 

Gijon 

Spania 

Tlf.: +34 630 14 44 16 

E-post: abarredo@ddr-vessels.com 

Demonteringsrampe Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013, unntatt atomdrevne 

skip. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 169,9 meter 

(Skip over den størrelsen som kan 

garantere null eller negativ 

krengning på rampen, kan 

aksepteres avhengig av resultatet 

av en detaljert forundersøkelse) 

Begrensningene er angitt i den 

integrerte miljøgodkjenningen. 

Uttrykkelig god-

kjenning fra havne-

kontoret i havnen der 

anlegget ligger 

0(11) 28. juli 2020 

FRANKRIKE 

Démonaval Recycling 

ZI du Malaquis 

Rue François Arago 

76580 LE TRAIT 

Tlf.: (+ 33)(0) 7 69 79 12 80 

E-post: patrick@demonaval-

recycling.fr 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner 

(tørrdokk): 

Lengde: 140 meter 

Bredde: 25 meter 

Dybde: 5 meter 

Miljømessige begrensninger er 

fastsatt i prefekturtillatelsen. 

Uttrykkelig god-

kjenning – ved-

kommende myndighet 

for beslutning om god-

kjenning er miljø-

ministeren. 

0(12) 11. desember 

2022 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

GARDET & DE BEZENAC 

Recycling/Groupe BAUDELET 

ENVIRONNEMENT — GIE 

MUG 

616, Boulevard Jules Durand 

76600 Le Havre 

Frankrike 

Tlf.: +33(0)(2) 35 95 16 34 

E-post: infos@gardet-

bezenac.com 

Flytende og på slipp Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 18 meter 

LDT: 7 000 

Miljømessige begrensninger er 

fastsatt i prefekturtillatelsen. 

Uttrykkelig god-

kjenning – ved-

kommende myndighet 

for beslutning om 

godkjenning er miljø-

ministeren. 

16 000(13) 30. desember 

2021 

Grand Port Maritime de Bordeaux 

152, Quai de Bacalan — CS 

41320 - 33082 Bordeaux Cedex 

Frankrike 

Tlf.: +33(0)5 56 90 58 00 

E-post: maintenance@bordeaux-

port.fr 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner 

(tørrdokk): 

Lengde: 240 meter 

Bredde: 37 meter 

Dybde: 17 meter 

Miljømessige begrensninger er 

fastsatt i prefekturtillatelsen. 

Uttrykkelig god-

kjenning – ved-

kommende myndighet 

for beslutning om 

godkjenning er miljø-

ministeren. 

18 000(14) 21. oktober 

2021 

Les Recycleurs bretons 

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 

610 Plouigneau 

Frankrike 

Tlf.: +33(0)(2) 98 01 11 06 

E-post: navaleo@navaleo.fr 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner 

(tørrdokk): 

Lengde: 225 meter 

Bredde: 34 meter 

Dybde: 27 meter 

Miljømessige begrensninger er 

fastsatt i prefekturtillatelsen. 

Uttrykkelig god-

kjenning – ved-

kommende myndighet 

for beslutning om 

godkjenning er miljø-

ministeren. 

5 500(15) 24. mai 2021 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

ITALIA 

San Giorgio del Porto S.p.A. 

Calata Boccardo 8 

16128 Genova 

Italia 

Telefon: +39 (0)10 251561 

E-postadresse: segreteria@sgdp.it, 

sangiorgiodelporto@legalmail.it 

www.sgdp.it 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 350 meter 

Bredde: 75 meter 

Dypgående: 16 meter 

BT: 130 000 

Begrensningene og restriksjonene er 

angitt i den integrerte miljøgod-

kjenningen. 

Anlegget har en skipsgjenvinnings-

plan som oppfyller kravene i for-

ordning (EU) nr. 1257/2013. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

38 564(16) 6. juni 2023 

LATVIA 

A/S «Tosmares kuģubūvētava» 

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, 

Liepaja, LV-3402 

Latvia 

Tlf.: +371 63401919 

E-post: shipyard@tosmare.lv 

Demontering av skip 

(ankerplass og tørrdokk) 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 165 m 

Bredde: 22 m 

Dybde: 7 m 

DVT: 14 000 

BT: 200–12 000 

Vekt: 100–5 000 tonn 

LDT: 100–5 000 

Se nasjonal tillatelse nr. LI10IB0024. Uttrykkelig god-

kjenning – skriftlig 

underretning innen 30 

virkedager. 

0(17) 11. juni 2020 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

LITAUEN 

UAB APK 

Minijos 180 (kai 133A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 (46) 365776 

Faks: +370 (46) 365776 

E-post: uab.apk@gmail.com 

Ved kai (ankerplass) Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 130 meter 

Bredde: 35 meter 

Dybde: 10 meter 

BT: 3 500 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-KL.1-

15/2015 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

skriftlig underretning 

innen 30 virkedager. 

1 500(18) 17. mars 2020 

UAB Armar 

Minijos 180 (kai 127A, 131A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 685 32607 

E-post: armar.uab@gmail.com, 

albatrosas33@gmail.com 

Ved kai (ankerplass) Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner (kai 

127A): 

Lengde: 80 meter 

Bredde: 16 meter 

Dybde: 6 meter 

BT: 1 500 

Maksimale skipsdimensjoner  

(kai 131A): 

Lengde: 80 meter 

Bredde: 16 meter 

Dybde: 5 meter 

BT: 1 500 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-KL.1-

16/2015 (kai 127A) 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-KL.1-

51/2017 (kai 131A) 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

skriftlig underretning 

innen 30 virkedager. 

3 910(19) 17. mars 2020 

(kai 127A) 

19. april 2022 

(kai 131A) 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

UAB Vakaru refonda 

Minijos 180 (kai 129, 130, 131A, 

131, 132, 133A), LT 93269, 

Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 (46) 483940/483891 

Faks +370 (46) 483891 

E-post: refonda@wsy.lt 

Ved kai (ankerplass) Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 230 meter 

Bredde: 55 meter 

Dybde: 14 meter 

BT: 70 000 

Se nasjonal tillatelse nr. (11.2)-30-

161/2011/TL-KL.1-18/2015 

Uttrykkelig god-

kjenning – skriftlig 

underretning innen  

30 virkedager. 

20 140(20) 21. mai 2020 

NEDERLAND 

Keppel-Verolme 

Prof. Gerbrandyweg 25 

3197 KK Rotterdam-Botlek 

Nederland 

Tlf.: +31 18 123 43 53 

E-post: 

mzoethout@keppelverolme.nl 

Skipsopphogging Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 405 meter 

Bredde: 90 meter 

Dybde: 11,6 meter 

Anlegget har driftstillatelse. Til-

latelsen angir begrensninger og 

vilkår for miljømessig forsvarlig 

drift. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

52 000(21) 21. juli 2021 

Scheepssloperij Nederland B.V. 

Havenweg 1;  

3295 XZ s-Gravendeel 

Postbus 5234;  

3295 ZJ s-Gravendeel 

Nederland 

Tlf.: +31 78 673 60 55 

E-post: info@sloperij-nederland.nl 

Skipsopphogging Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 200 meter 

Bredde: 33 meter 

Dybde: 6 meter 

Høyde: 45 meter (Botlekbrug) 

Anlegget har driftstillatelse. Til-

latelsen angir begrensninger og 

vilkår for miljømessig forsvarlig 

drift. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

9 300(22) 27. september 

2021 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

  Gjenvinningen starter i vannet for 

å gjøre skroget lettere. Vinsjen 

som drar skip opp på rampen, kan 

trekke 2 000 tonn. 

    

NORGE 

AF Offshore Decom 

Raunesvegen 597, 

5578 Nedre Vats 

Norge 

https://afgruppen.no/selskaper/af-

offshore-decom/ 

Demontering ved kai og 

etterfølgende haling av 

skroget til kai. 

Avfallshåndtering og 

opphogging på en 

ugjennomtrengelig 

overflate med et effektivt 

dreneringssystem. 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 290 meter 

Dybde: 23 meter 

AF kan også motta halvt ned-

senkbare rigger og plattformer 

Se nasjonal tillatelse nr. 2005.0038.T Uttrykkelig 

godkjenning 

20 000(23) 28. januar 

2024 

Green Yard AS 

Angholmen, 

4485 Feda, 

Norge 

www.greenyard.nr. 

Innendørs slippanlegg. 

Større demonte-

ringsarbeid skal utføres 

innendørs. 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Bredde: 25 m 

Lengde: Ingen begrensning 

Se nasjonal tillatelse 

nr. 2005.0038.T 

Tillatelsen fastsetter grenser for det 

arbeidet som kan utføres utendørs 

for få skipene på plass i det inn-

endørs anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

0(24) 28. januar 

2024 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

Kvaerner AS (Stord) 

Eldøyane 59, 

5411 Stord, 

Norge 

www.kvaerner.com 

Ankerplass og slipp. Store 

fartøyer opphogges delvis 

ved kai til skroget kan tas 

opp på slipp. 

Alt ytterligere opp-

hoggingsarbeid utføres på 

betongunderlag med 

drenering til et vann-

renseanlegg. 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 230 m 

Bredde: Ingen begrensning 

Kvaerner kan også motta dekks-

anlegg og stålunderstell av fag-

verkstype til plattformer samt 

halvt nedsenkbare installasjoner 

Se nasjonal tillatelse nr. 2013.0111.T Uttrykkelig 

godkjenning 

60 000(25) 28. januar 

2024 

Lutelandet Industrihamn 

Lutelandet Offshore AS 

6964 Korssund, 

Norge 

www.lutelandetoffshore.com 

Demontering ved kai før 

opphogging på land på 

ugjennomtrengelig 

underlag med drenerings- 

og behandlingssystemer. 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Alle skip innenfor dimensjonene 

som er godkjent i tillatelsen. 

Lutelandet kan også motta 

dekksanlegg og stålunderstell av 

fagverkstype til plattformer samt 

halvt nedsenkbare installasjoner 

Se nasjonal tillatelse 

nr. 2014.0646.T 

Uttrykkelig 

godkjenning 

7 000(26) 28. januar 

2024 

Norscrap West AS 

Hanøytangen 122, 

5310 Hauglandhella, 

Norge 

www.norscrap.no. 

Flytedokk. 

Valgfri avhengig av 

kompleksiteten, dessuten: 

 1. Demontering ved kai og 

påfølgende opphogging 

på ugjennomtrengelig 

gulv med effektivt 

dreneringssystem. 

 2. Tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 m 

Bredde: 34 m 

LDT: 8 000 tonn flytedokk. 

Økende alt etter gjenvinnings-

metoder. 

Se nasjonal tillatelse nr. 2017.0864.T Uttrykkelig 

godkjenning 

4 500(27) 1. mars 2024 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

PORTUGAL 

Navalria — Docas, Construções e 

Reparações Navais 

Porto Comercial, Terminal Sul, 

Apartado 39, 3811-901 Aveiro 

Portugal 

Tlf.: +351 234 378 970, +351 232 

767 700 

E-post: info@navalria.pt 

Demontering i tørrdokk, 

dekontaminering og 

demontering på hori-

sontalt plan og skråplan, 

avhengig av skipets 

størrelse 

Nominell kapasitet på det 

horisontale planet: 700 tonn 

Nominell kapasitet på skråplanet: 

900 tonn 

Vilkårene som gjelder for virk-

somheten, er fastsatt i spesifika-

sjonene som er vedlagt som bilag 

til avsnitt AL nr. 5/2015/CCDRC 

av 26. januar 2016. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

1 900(28) 26. januar 

2020 

FINLAND 

Turun Korjaustelakka Oy (Turku 

Repair Yard Ltd) 

Navirentie, 21110 Naantali 

Finland 

Tlf.: +358 2 44 511 

E-post: try@turkurepairyard.com 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 250 meter 

Bredde: 40 meter 

Dypgående: 7,9 meter 

Begrensningene er angitt i den 

nasjonale miljøgodkjenningen. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

20 000(29) 1. oktober 

2023 

DET FORENTE KONGERIKE 

Able UK Limited 

Teesside Environmental 

Reclamation and Recycling Centre 

Graythorp Dock 

Tees Road 

Hartlepool 

Cleveland 

TS25 2DB 

Det forente kongerike 

Tlf.: +44(0)1642 806080 

E-post: info@ableuk.com 

Demontering av skip og 

tilhørende behandling 

godkjent i tørrdokk og 

ved ankerplass 

Alle skip innenfor dimensjonene 

som er godkjent i tillatelsen. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 337,5 meter 

Bredde: 120 meter 

Dypgående: 6,65 meter 

Anlegget har en skipsgjenvinnings-

plan for anlegget som oppfyller 

kravene i forordning (EU)  

nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form av en 

tillatelse (ref. EPR/VP3296ZM) 

som begrenser driften og stiller 

vilkår til den driftsansvarlige for 

anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

66 340(30) 6. oktober 

2020 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 

Skipstype og størrelse på skipene som 

kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til håndtering av 

farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndighe-

ters framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er gjen-

vunnet i et gitt år på det 

gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opphører(3) 

Dales Marine Services Ltd 

Imperial Dry Dock 

Leith 

Edinburgh 

EH6 7DR 

Kontaktopplysninger: 

Tlf.: +44(0)131 454 3380 

E-post: 

leithadmin@dalesmarine.co.uk, 

b.robertson@dalesmarine.co.uk 

Demontering av skip og 

tilhørende behandling 

godkjent i tørrdokk og 

ved ankerplass 

Alle skip opp til høyst 7 000 tonn 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 165 meter 

Bredde: 21 meter 

Dypgående: 7,7 meter 

Anlegget har en skipsgjenvinnings-

plan for anlegget som oppfyller 

kravene i forordning (EU)  

nr. 1257/2013. Anlegget er godkjent 

i form av en tillatelse (ref. WML L 

1157331) som begrenser driften og 

stiller vilkår til den driftsansvarlige 

for anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

7 275(31) 2. november 

2022 

Harland and Wolff Heavy 

Industries Limited 

Queen's Island 

Belfast 

BT3 9DU 

Det forente kongerike 

Tlf.: +44(0)2890 458456 

E-post: 

trevor.hutchinson@harland-

wolff.com 

Demontering av skip og 

tilhørende behandling 

godkjent i tørrdokk og 

ved ankerplass 

Alle skip med dimensjonene som 

er angitt i den avtalte arbeids-

planen. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Hoveddokken (den største dokken) 

er 556 m × 93 m × 1,2 m DVT og 

kan ta fartøyer opp til denne 

størrelsen. Denne største tørr-

dokken er på 1,2 millioner DVT. 

Anlegget har en skipsgjenvinnings-

plan for anlegget som oppfyller 

kravene i forordning (EU)  

nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form av en 

tillatelse (godkjenningsnummer LN/ 

07/21/V2) som begrenser driften og 

stiller vilkår til den driftsansvarlige 

for anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

13 200(32) 3. august 2020 

Swansea Drydock Ltd 

Prince of Wales Dry Dock 

Swansea 

Wales 

SA1 1LY 

Det forente kongerike 

Tlf.: +44(0)1792 654592 

E-post: 

info@swanseadrydocks.com 

Demontering av skip og 

tilhørende behandling 

godkjent i tørrdokk og 

ved ankerplass 

Alle skip innenfor dimensjonene 

som er godkjent i tillatelsen. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 200 meter 

Bredde: 27 meter 

Dypgående: 7 meter 

Anlegget har en skipsgjenvinnings-

plan for anlegget som oppfyller 

kravene i forordning (EU)  

nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form av en 

tillatelse (ref. EPR/UP3298VL) 

som begrenser driften og stiller 

vilkår til den driftsansvarlige for 

anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

7 275(33) 2. juli 2020 

(1) Som omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip. 

(2) Som omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) tredje punktum i forordning (EU) nr. 1257/2013. 
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(3) Datoen da oppføringen på den europeiske listen opphører, svarer til utløpsdatoen for tillatelsen eller godkjenningen som anlegget har fått i medlemsstaten. 

(4) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(5) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 30 000 LDT per år. 

(6) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(7) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 200 000 LDT per år. 

(8) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(9) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 45 000 LDT per år. 

(10) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(11) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 60 000 LDT per år. 

(12) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(13) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 18 000 LDT per år. 

(14) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 23 000 LDT per år. 

(15) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 10 000 LDT per år. 

(16) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 60 000 LDT per år. 

(17) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(18) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 30 000 LDT per år. 

(19) Ifølge tillatelsene har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 12 000 LDT per år (6 000 LDT per kaiplass). 

(20) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 45 000 LDT per år. 

(21) Ifølge tillatelsen har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 100 000 LDT per år. 

(22) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 45 000 LDT per år. 

(23) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 75 000 LDT per år. 

(24) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 30 000 LDT per år. 

(25) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 60 000 LDT per år. 

(26) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 200 000 LDT per år. 

(27) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 100 000 LDT per år. 

(28) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 5 000 LDT per år. 

(29) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 40 000 LDT per år. 

(30) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 230 000 LDT per år. 

(31) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 7 275 LDT per år. 

(32) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 300 000 LDT per år. 

(33) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 74 999 LDT per år. 
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DEL B 

Skipsgjenvinningsanlegg som ligger i en tredjestat 

Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år på 

det gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

TYRKIA 

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama ve 

TIC. Ltd Sti. 

Gemi Söküm Tesisleri 

Parcel 22 Aliaga 

Izmir 35800 

Tyrkia 

Tlf.: +90 232 618 21 65 

E-postadresse: info@isiksangemi.com 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: ingen grense 

Bredde: 75 meter 

Dypgående: 17 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 

skip som er utstedt av departementet for 

miljø og byplanlegging, og et god-

kjenningssertifikat for demontering av 

skip som er utstedt av departementet for 

transport, havspørsmål og kommunika-

sjon, og disse inneholder begrensningene 

og vilkårene for driften av anlegget. 

Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 

Recycling Association of Turkey), som 

har den nødvendige lisensen utstedt av 

departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende godkjenning. 

Skipsgjenvinningsplanen 

inngår i et sett med 

dokumenter, under-

søkelser og tillatelser/ 

lisenser som framlegges 

for vedkommende 

myndigheter for å få 

tillatelse til å demontere 

et skip. Skipsgjen-

vinningsplanen blir 

verken uttrykkelig 

godkjent eller avvist som 

et frittstående dokument. 

91 851(4) 7. juli 2024 

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve 

TİCARET LTD. 

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 

Aliaga, 

Izmir 35800 

Tyrkia 

Tlf.: +90 232 618 2030 

E-postadresse: info@leyal.com.tr 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimen-

sjoner: 

Lengde: ingen grense 

Bredde: 100 meter 

Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 

skip som er utstedt av departementet for 

miljø og byplanlegging, og et god-

kjenningssertifikat for demontering av skip 

som er utstedt av departementet for 

transport, havspørsmål og kommunikasjon, 

og disse inneholder begrensningene og 

vilkårene for driften av anlegget. 

Stilltiende godkjenning. 

Skipsgjenvinningsplanen 

inngår i et sett med do-

kumenter, undersøkelser 

og tillatelser/lisenser som 

framlegges for ved-

kommende myndigheter 

for å få tillatelse til å 

demontere et skip. 

55 495(5) 9. desember 

2023 
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Anleggets navn 

Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år på 

det gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

   Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 

Recycling Association of Turkey), som 

har den nødvendige lisensen utstedt av 

departementet for miljø og byplanlegging. 

Skipsgjenvinningsplanen 

blir verken uttrykkelig 

godkjent eller avvist som 

et frittstående dokument. 

  

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM 

SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 

Aliaga, 

Izmir 35800 

Tyrkia 

Tlf.: +90 232 618 2065 

E-postadresse: demtas@leyal.com.tr 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: ingen grense 

Bredde: 63 meter 

Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere 

skip som er utstedt av departementet for 

miljø og byplanlegging, og et god-

kjenningssertifikat for demontering av skip 

som er utstedt av departementet for 

transport, havspørsmål og kommunikasjon, 

og disse inneholder begrensningene og 

vilkårene for driften av anlegget. 

Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 

Recycling Association of Turkey), som har 

den nødvendige lisensen utstedt av 

departementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende godkjenning. 

Skipsgjenvinningsplanen 

inngår i et sett med 

dokumenter, under-

søkelser og tillatelser/ 

lisenser som framlegges 

for vedkommende 

myndigheter for å få 

tillatelse til å demontere 

et skip. 

Skipsgjenvinningsplanen 

blir verken uttrykkelig 

godkjent eller avvist som 

et frittstående dokument. 

50 350(6) 9. desember 

2023 

DE FORENTE STATER 

International Shipbreaking Limited 

L.L.C 

18601 R.L Ostos Road Brownsville 

TX, 78521 

De forente stater 

Tlf.: 956-831-2299 

E-postadresse: 

chris.green@internationalshipbreaking.

com 

robert.berry@internationalshipbreaking.

com 

Ved kai 

(ankerplass), 

skråplan 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 335 meter 

Bredde: 48 meter 

Dypgående: 9 meter 

Vilkårene for anleggets godkjenning til 

drift er fastsatt i tillatelser, sertifikater og 

godkjenninger utstedt av det amerikanske 

miljøverndirektoratet (EPA), Texas 

Commission of Environmental Quality, 

Texas General Land Office og den 

amerikanske kystvakten. 

Det finnes for øyeblikket 

ingen prosedyre i USAs 

lovgivning for god-

kjenning av skipsgjen-

vinningsplaner. 

120 000(7) 9. desember 

2023 
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Anleggets navn 

Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning av skipsgjen-

vinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av 

de skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år på 

det gjeldende anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

   USAs lov om kontroll av giftige stoffer 

forbyr import til USA av utenlandskflag-

gede fartøyer som inneholder PCB i 

konsentrasjoner på over 50 ppm. 

Anlegget har to slipper med ramper til 

endelig fartøygjenvinning (østre og vestre 

slipp). Skip som fører en EU-medlems-

stats flagg, skal gjenvinnes utelukkende 

på østre slipp. 

   

(1) Som omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip. 

(2) Som omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) tredje punktum i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

(3) Oppføringen på den europeiske listen av et skipsgjenvinningsanlegg som ligger i en tredjestat, er gyldig i fem år fra ikrafttredelsesdatoen for Kommisjonens gjennomføringsbeslutning som fastsetter at anlegget skal 

føres opp på listen, med mindre annet er angitt. 

(4) Anleggets teoretiske maksimale skipsgjenvinningskapasitet er 120 000 LDT per år. 

(5) Anleggets teoretiske maksimale skipsgjenvinningskapasitet er 80 000 LDT per år. 

(6) Anleggets teoretiske maksimale skipsgjenvinningskapasitet er 60 000 LDT per år. 

(7) Anleggets teoretiske maksimale skipsgjenvinningskapasitet er 120 000 LDT per år.» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/643 

av 18. april 2018 

om statistikk over jernbanetransport 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 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), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003(3) er blitt betydelig endret flere ganger(4). Ettersom det skal 

gjøres ytterligere endringer, bør forordningen av klarhetshensyn omarbeides. 

2) Jernbaner er en viktig del av Unionens transportnett. 

3) Statistikk over godstransport og persontransport med jernbane er nødvendig for at Kommisjonen skal kunne overvåke 

og utvikle den felles transportpolitikken samt transportdelen av regionpolitikken og politikken som gjelder 

transeuropeiske nett. 

4) Kommisjonen trenger også statistikk over jernbanesikkerhet for å kunne forberede og overvåke unionstiltak på området 

transportsikkerhet. Den europeiske unions jernbanebyrå samler inn data om ulykker i henhold til vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(5) med hensyn til felles sikkerhetsindikatorer og felles metoder for 

beregning av kostnadene ved ulykker. 

5) Statistikk over jernbanetransport på unionsplan er også nødvendig for å oppfylle overvåkingsoppgavene fastsatt i 

artikkel 15 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU(6). 

6) Det bør samles inn statistikk over alle transportmåter på unionsplan i henhold til felles begreper og standarder for å 

oppnå størst mulig sammenlignbarhet mellom transportmåtene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 2.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 268/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 6. desember 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. mars 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. april 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over jernbanetransport (EFT L 14 av 21.1.2003, 

s. 1). 

(4) Se vedlegg IX. 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 

95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for 

bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (EUT L 343 

av 14.12.2012, s. 32). 

2019/EØS/102/23 
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7) Det er viktig å unngå dobbeltarbeid og å optimere utnyttelsen av eksisterende opplysninger som kan brukes til 

statistikkformål. For dette formål og for å gi Unionens borgere og andre berørte parter lett tilgjengelig og nyttig 

informasjon om jernbanetransportsikkerhet og jernbanesystemets samtrafikkevne, herunder jernbaneinfrastrukturen, bør 

det inngås egnede samarbeidsavtaler om statistikkaktiviteter mellom Kommisjonens kontorer og relevante enheter, 

herunder på internasjonalt plan. 

8) Det bør være en balanse mellom brukernes behov og oppgavegivernes byrde når det produseres europeisk statistikk. 

9) I sin rapport til Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med anvendelsen av forordning (EF) nr. 91/2003 viste 

Kommisjonen til det faktum at den langsiktige utviklingen sannsynligvis vil føre til at de dataene som i dag samles inn i 

henhold til den forordningen, bortfaller eller forenkles, og at målet er å forkorte dataoverføringsperioden for årlige data 

om jernbanepassasjerer. Kommisjonen bør fortsette å framlegge rapporter med jevne mellomrom om gjennomføringen 

av denne forordning. 

10) Sameksistensen av offentlig og privat eide jernbaneforetak som driver virksomhet i et kommersielt jernbane-

transportmarked, krever en tydelig spesifikasjon av de statistiske opplysningene som bør framlegges av alle jernbaneforetak 

og formidles av Eurostat. 

11) Ettersom målet for denne forordning, som er å etablere felles statistikkstandarder som gjør det mulig å utarbeide 

harmoniserte data, og som bør anvendes i hver medlemsstat under oppsyn av de organer og institusjoner som har 

ansvaret for å utarbeide offisiell statistikk, 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 forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

12) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(1) utgjør en referanseramme for bestemmelsene fastsatt i denne 

forordning. 

13) For å gjenspeile den nye utviklingen i medlemsstatene og samtidig opprettholde en harmonisert innsamling av data om 

jernbanetransport i hele Unionen, og for å opprettholde den høye kvaliteten på dataene som oversendes fra medlemsstatene, 

bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres 

til Kommisjonen når det gjelder endring av denne forordning for å tilpasse de tekniske definisjonene og fastsette ytterligere 

tekniske definisjoner. 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(2). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter 

skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter på samme tid som medlemsstatenes sakkyndige, og deres 

sakkyndige skal ha systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider med utarbeiding av 

delegerte rettsakter. 

14) Kommisjonen bør sikre at disse delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller 

oppgavegiverne. 

15) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet når 

det gjelder spesifisering av hvilke opplysninger som skal inngå i rapportene om kvaliteten på og sammenlignbarheten av 

resultatene, og ordningene for Kommisjonens (Eurostats) formidling av disse resultatene. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(3). 

16) Komiteen for det europeiske statistikksystem er blitt rådspurt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

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

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med denne forordning er å fastsette felles regler for utarbeiding av statistikk over jernbanetransport på unionsplan. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning skal omfatte alle jernbaner i Unionen. Hver medlemsstat skal innberette statistiske opplysninger om 

jernbanetransporten på sitt nasjonale territorium. Dersom et jernbaneforetak driver virksomhet i mer enn én medlemsstat, skal 

de berørte nasjonale myndigheter kreve at foretaket innberetter særskilte data for hver stat det driver virksomhet i, slik at det 

blir mulig å utarbeide nasjonale statistikker. 

Medlemsstatene kan unnta fra virkeområdet for denne forordning 

a) jernbaneforetak som driver virksomhet utelukkende eller hovedsakelig innenfor industrianlegg og lignende anlegg, 

herunder havner, 

b) jernbaneforetak som hovedsakelig yter lokale turisttjenester, for eksempel historiske dampjernbaner. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1. I denne forordning menes med 

 1) «innberettende stat» den medlemsstaten som oversender opplysninger til Eurostat, 

 2) «nasjonale myndigheter» nasjonale statistikkontorer og andre organer som i hver medlemsstat har ansvar for å utarbeide 

europeisk statistikk, 

 3) «jernbane» en kommunikasjonslinje i form av skinner som utelukkende er beregnet på jernbanekjøretøyer, 

 4) «jernbanekjøretøy» mobilt materiell som utelukkende går på skinner, og som enten beveger seg ved egen kraft 

(trekkvogner) eller trekkes av et annet kjøretøy (passasjer-, post-, reisegods- og godsvogner), 

 5) «jernbaneforetak» ethvert offentlig eller privat foretak som yter tjenester i forbindelse med godstransport og/eller 

persontransport med jernbane. Omfatter ikke foretak hvis eneste virksomhet er å yte tjenester i forbindelse med 

persontransport med tunnelbane, sporvei og/eller forstadsbane, 

 6) «godstransport med jernbane» transport av gods ved hjelp av jernbanekjøretøyer mellom lastested og lossested, 

 7) «persontransport med jernbane» transport av passasjerer ved hjelp av jernbanekjøretøyer mellom påstigningssted og 

avstigningssted. Omfatter ikke transport av passasjerer med tunnelbane, sporvei og/eller forstadsbane, 

 8) «tunnelbane» en elektrisk jernbane for persontransport med tilstrekkelig kapasitet til å ta store trafikkmengder og 

kjennetegnet ved særlige banerettigheter, tog med flere vogner, høy hastighet og rask akselerasjon, avansert signalsystem 

og fravær av planoverganger for å muliggjøre høy togfrekvens og høyt belegg på plattformene. Tunnelbaner kjennetegnes 

også ved kort avstand mellom stasjonene, vanligvis 700–1 200 meter. «Høy hastighet» gjelder i forhold til sporvei og 

forstadsbane og betyr her ca. 30–40 km/t på korte avstander og 40–70 km/t på lengre avstander, 

 9) «sporvei» et skinnegående kjøretøy til persontransport på vei med over ni sitteplasser (medregnet føreren), som er koplet 

til elektriske ledere eller drevet av dieselmotor, 

10) «forstadsbane» en jernbane for persontransport som ofte bruker elektrisk drevne skinnegående vogner som kjører 

enkeltvis eller i korte tog på faste dobbeltspor. Det er vanligvis en avstand på under 1 200 meter mellom stasjonene/ 

stoppestedene. Sammenlignet med tunnelbaner har forstadsbaner en lettere konstruksjon, de er beregnet på mindre 

trafikkmengder, og de kjører vanligvis ved lavere hastigheter. Det er iblant vanskelig å skille klart mellom forstadsbaner 

og sporveier; sporveier er vanligvis ikke atskilt fra den øvrige trafikken, mens forstadsbaner kan være atskilt fra andre 

transportsystemer,  
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11) «nasjonal transport» jernbanetransport mellom to steder (et lastested/påstigningssted og et lossested/avstigningssted) som 

ligger i innberettende stat. Transporten kan innebære transitt gjennom en annen stat, 

12) «internasjonal transport» jernbanetransport mellom et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i innberettende 

stat og et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i en annen stat, 

13) «transitt» jernbanetransport gjennom innberettende stat mellom to steder (et lastested/påstigningssted og et lossested/ 

avstigningssted) utenfor innberettende stat. Transport som omfatter lasting/påstigning eller lossing/avstigning av gods/ 

passasjerer ved grensen til innberettende stat fra/til et annet transportmiddel, regnes ikke som transitt, 

14) «jernbanepassasjer» enhver person, unntatt togpersonalet, som foretar en reise med jernbane. I forbindelse med 

ulykkesstatistikk medregnes personer som forsøker å stige på eller av et tog i bevegelse, 

15) «antall passasjerer» antall reiser foretatt av jernbanepassasjerer, der hver reise defineres som bevegelsen fra 

påstigningsstedet til avstigningsstedet, med eller uten overgang fra ett jernbanekjøretøy til et annet. Dersom passasjerer 

bruker tjenestene til flere enn ett jernbaneforetak, skal de om mulig bare telles én gang, 

16) «passasjerkilometer» målenhet som tilsvarer transport av én passasjer med jernbane over en avstand på én kilometer. Bare 

avstanden på innberettende stats nasjonale territorium skal tas med i beregningen, 

17) «vekt» godsmengde i tonn (1 000 kilogram). Vekten som skal tas i betraktning, omfatter, foruten vekten til godset som 

transporteres, vekten av emballasje, taravekten til containere, flak, paller samt veigående kjøretøyer som transporteres med 

jernbane ved kombinert transport. Dersom godset transporteres av flere enn ett jernbaneforetak, skal godsets vekt om 

mulig bare telles én gang, 

18) «tonnkilometer» målenhet for godstransport som tilsvarer transport av ett tonn (1 000 kilogram) gods med jernbane over 

en avstand på én kilometer. Bare avstanden på innberettende stats nasjonale territorium skal tas med i beregningen, 

19) «tog» ett eller flere jernbanekjøretøyer som trekkes av ett eller flere lokomotiver eller skinnegående motorvogner, eller en 

skinnegående motorvogn som kjører alene under et bestemt nummer eller en bestemt betegnelse fra et fast startpunkt til et 

fast sluttpunkt. Et lokomotiv som kjører alene, regnes ikke som et tog, 

20) «togkilometer» målenhet som tilsvarer et togs bevegelse over én kilometer. Avstanden som benyttes, er om mulig den 

faktisk tilbakelagte avstanden; ellers benyttes jernbanenettets standardavstand mellom opprinnelsessted og 

bestemmelsessted. Bare avstanden på innberettende stats nasjonale territorium skal tas med i beregningen, 

21) «hel toglast» enhver forsendelse som består av én eller flere vognlaster som transporteres samtidig av samme avsender på 

samme stasjon, og som sendes uten endring i togets sammensetning til samme mottakers adresse på samme 

bestemmelsesstasjon, 

22) «hel vognlast» enhver forsendelse av gods som det kreves en egen vogn for, uavhengig av om den samlede lastekapasiteten 

utnyttes fullt ut eller ikke, 

23) «TEU (20-fotsekvivalent)» en standardenhet basert på en 20-fots ISO-container (6,10 m) som benyttes som statistisk mål 

av trafikkstrøm eller -kapasitet. Én standard 40-fots ISO serie 1-container tilsvarer 2 TEU. Flak under 20 fot tilsvarer  

0,75 TEU, mellom 20 fot og 40 fot tilsvarer 1,5 TEU og over 40 fot tilsvarer 2,25 TEU. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 med hensyn til endring av denne 

artikkel for å tilpasse de tekniske definisjonene i nr. 1 punkt 8–10 og 21–23 i denne artikkel og fastsette ytterligere tekniske 

definisjoner når dette er nødvendig for å ta hensyn til ny utvikling som krever at det fastsettes en viss grad av tekniske detaljer 

for å sikre harmonisering av statistikk. 

Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde 

for medlemsstatene eller oppgavegiverne. Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne statistikktiltakene som fastsettes i 

disse delegerte rettsaktene, og eventuelt benytte en kostnadseffektivitetsanalyse, herunder en vurdering av svarbyrden for 

oppgavegiverne og av produksjonskostnadene, som omhandlet i artikkel 14 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 223/2009.  
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Artikkel 4 

Datainnsamling 

1. De statistikkene som skal samles inn, er angitt i vedleggene til denne forordning. De skal omfatte følgende typer data: 

a) Årlig statistikk over godstransport — detaljert innberetning (vedlegg I). 

b) Årlig statistikk over persontransport — detaljert innberetning (vedlegg II). 

c) Kvartalsvis statistikk over gods- og persontransport (vedlegg III). 

d) Regional statistikk over gods- og persontransport (vedlegg IV). 

e) Statistikk over trafikkstrømmer på jernbanenettet (vedlegg V). 

2. Medlemsstatene skal i henhold til vedlegg I og II innberette data for foretak med 

a) et samlet godstransportvolum på minst 200 000 000 tonnkilometer eller minst 500 000 tonn, 

b) et samlet persontransportvolum på minst 100 000 000 passasjerkilometer. 

Rapportering i henhold til vedlegg I og II er frivillig for foretak som ligger under terskelverdiene nevnt i bokstav a) og b). 

3. Medlemsstatene skal i henhold til vedlegg VIII innberette samlede data for foretak som ligger under terskelverdiene nevnt 

i nr. 2, dersom disse dataene ikke innberettes i henhold til vedlegg I og II, som angitt i vedlegg VIII. 

4. I denne forordning skal gods klassifiseres i samsvar med vedlegg VI. Farlig gods skal i tillegg klassifiseres i samsvar med 

vedlegg VII. 

Artikkel 5 

Datakilder 

1. Medlemsstatene skal utpeke en offentlig eller privat organisasjon til å delta i innsamlingen av de dataene som kreves i 

henhold til denne forordning. 

2. De nødvendige dataene kan framskaffes ved en valgfri kombinasjon av følgende kilder: 

a) Obligatoriske undersøkelser. 

b) Administrative data, herunder data innsamlet av reguleringsmyndigheter, særlig eventuelle fraktbrev for godstransport med 

jernbane. 

c) Statistiske beregningsmetoder. 

d) Data framskaffet av bransjeorganisasjoner innen jernbanesektoren. 

e) Ad hoc-undersøkelser. 

3. De nasjonale myndighetene skal treffe tiltak som er nødvendige for å samordne de datakildene som er brukt, og for å sikre 

kvaliteten på statistikken som oversendes Eurostat. 

Artikkel 6 

Oversending av statistikk til Eurostat 

1. Medlemsstatene skal oversende statistikken nevnt i artikkel 4 til Eurostat. 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av ordninger for oversending av statistikken omhandlet 

i artikkel 4. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.  
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Artikkel 7 

Formidling 

1. Statistikk utarbeidet på grunnlag av dataene angitt i vedlegg I–V og VIII skal formidles av Kommisjonen (Eurostat). 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av ordninger for formidling av resultatene. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 8 

Statistikkenes kvalitet 

1. For å bistå medlemsstatene med å opprettholde kvaliteten på statistikken over jernbanetransport skal Eurostat utvikle og 

offentliggjøre metodologiske anbefalinger. I disse anbefalingene skal det tas hensyn til beste praksis hos nasjonale myndigheter, 

jernbaneforetak og bransjeorganisasjoner innenfor jernbanesektoren. 

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre kvaliteten på de dataene som oversendes. 

3. Kvaliteten på de statistiske dataene skal vurderes av Eurostat. For dette formål skal medlemsstatene på anmodning fra 

Eurostat gi opplysninger om metodene som er benyttet ved utarbeidingen av statistikkene. 

4. I denne forordning er det kvalitetskriteriene nevnt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 som skal anvendes på 

dataene som skal oversendes. 

5. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette nærmere ordninger, strukturen, periodisiteten og 

sammenlignbarhetselementene for de standardiserte kvalitetsrapportene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 9 

Rapport om gjennomføringen 

Senest 31. desember 2020 og deretter hvert fjerde år skal Kommisjonen, etter samråd med Komiteen for det europeiske 

statistikksystem, framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av denne forordning og om den 

framtidige utviklingen. 

I den rapporten skal Kommisjonen ta hensyn til relevante opplysninger fra medlemsstatene om kvaliteten på de oversendte 

dataene og om datainnsamlingsmetodene som er brukt, og opplysninger om mulige forbedringer og brukernes behov. 

Rapporten skal særlig inneholde 

a) en vurdering av den nytte Unionen, medlemsstatene samt leverandører og brukere av statistiske opplysninger kan ha av den 

utarbeidede statistikken, sett i forhold til kostnadene ved å utarbeide den, 

b) en vurdering av kvaliteten på de oversendte dataene, av datainnsamlingsmetodene som er brukt og av kvaliteten på den 

utarbeidede statistikken. 

Artikkel 10 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 2 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

13. desember 2016. 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 slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

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

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

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 
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4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar 

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

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 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 både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre innsigelse. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 11 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske statistikksystem nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 12 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 91/2003 oppheves. 

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

sammenligningstabellen i vedlegg X. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Strasbourg 18. april 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 
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VEDLEGG I 

ÅRLIG STATISTIKK OVER GODSTRANSPORT – DETALJERT INNBERETNING 

Liste over variabler og 

målenheter 

Transportert gods i 

— tonn 

— tonnkilometer 

Godstogtrafikk i 

— togkilometer 

Antall transporterte intermodale transportenheter i 

— antall 

— TEU (20-fotsekvivalenter) (for containere og flak) 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell I1: transportert gods, etter transporttype 

Tabell I2: transportert gods, etter godstype (vedlegg VI) 

Tabell I3: transportert gods (for internasjonal trafikk og transittrafikk), etter lastestat og lossestat 

Tabell I4: transportert gods, etter kategori av farlig gods (vedlegg VII) 

Tabell I5: transportert gods, etter type sending (valgfritt) 

Tabell I6: transportert gods i intermodale transportenheter, etter transporttype og transportenhetstype 

Tabell I7: antall transporterte lastede intermodale transportenheter, etter transporttype og 

transportenhetstype 

Tabell I8: antall transporterte tomme intermodale transportenheter, etter transporttype og 

transportenhetstype 

Tabell I9: godstogtrafikk 

Frist for oversending av 

data 

Fem måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 

for tabell I1, I2 og I3 

2003 

Første referanseperiode 

for tabell I4, I5, I6, I7, I8 

og I9 

2004 

Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte: 

— Nasjonal 

— Internasjonal – innkommende 

— Internasjonal – utgående 

— Transitt 

2. Type sending kan inndeles på følgende måte: 

— Hele toglaster 

— Hele vognlaster 

— Annet 
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ÅRLIG STATISTIKK OVER GODSTRANSPORT – DETALJERT INNBERETNING 

 3. Transportenhetstype inndeles på følgende måte: 

— containere og flak 

— semitrailere (uten trekkvogn) 

— veigående kjøretøyer (med trekkvogn) 

4. For tabell I3 kan Eurostat og medlemsstatene treffe tiltak for å lette konsolideringen av data fra 

foretak i andre medlemsstater for å sikre at det er sammenheng mellom disse dataene. 

5. For tabell I4 skal medlemsstatene angi hvilke trafikkategorier som eventuelt ikke er omfattet av 

dataene. 

6. For tabell I2–I8 skal medlemsstatene, dersom det ikke foreligger fullstendige opplysninger om 

transittransport, innberette alle tilgjengelige data. 

  



Nr. 102/350 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

VEDLEGG II 

ÅRLIG STATISTIKK OVER PERSONTRANSPORT – DETALJERT INNBERETNING 

Liste over variabler og 

målenheter 

Transporterte passasjerer i 

— antall passasjerer 

— passasjerkilometer 

Persontogtrafikk i 

— togkilometer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell II1: transporterte passasjerer, etter transporttype 

Tabell II2: transporterte internasjonale passasjerer, etter påstigningsstat og avstigningsstat 

Tabell II3: persontogtrafikk 

Frist for oversending av 

data 

Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2016 

Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte: 

— Nasjonal 

— Internasjonal 

2. For tabell II1 og II2 skal medlemsstatene innberette data som omfatter opplysninger fra 

billettsalg utenfor innberettende stat. Disse opplysningene kan enten innhentes direkte fra de 

nasjonale myndighetene i andre stater eller gjennom internasjonale avregningsordninger for 

billetter. 
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VEDLEGG III 

KVARTALSVIS STATISTIKK OVER GODS- OG PERSONTRANSPORT 

Liste over variabler og mål-

enheter 

Transportert gods i 

— tonn 

— tonnkilometer 

Transporterte passasjerer i 

— antall passasjerer 

— passasjerkilometer 

Referanseperiode Ett kvartal 

Hyppighet Hvert kvartal 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell III1: transportert gods 

Tabell III2: transporterte passasjerer 

Frist for oversending av data Tre måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode Første kvartal 2004 

Merknader 1. Tabell III1 og III2 kan innberettes på grunnlag av foreløpige data, herunder anslag. For 

tabell III2 kan medlemsstatene innberette data basert på billettsalg i innberettende stat eller 

enhver annen tilgjengelig kilde. 

2. Disse statistikkene skal innberettes for foretak som omfattes av vedlegg I og II. 
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VEDLEGG IV 

REGIONAL STATISTIKK OVER GODS- OG PERSONTRANSPORT 

Liste over variabler og mål-

enheter 

Transportert gods i 

— tonn 

Transporterte passasjerer i 

— antall passasjerer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert femte år 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell IV1: nasjonal godstransport, etter lasteregion og losseregion (NUTS 2) 

Tabell IV2: internasjonal godstransport, etter lasteregion og losseregion (NUTS 2) 

Tabell IV3: nasjonal persontransport, etter påstigningsregion og avstigningsregion (NUTS 2) 

Tabell IV4: internasjonal persontransport, etter påstigningsregion og avstigningsregion  

(NUTS 2) 

Frist for oversending av data Tolv måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2005 

Merknader 1. Når laste- eller lossestedet (tabell IV1, IV2) eller påstignings- eller avstigningsstedet (tabell 

IV3, IV4) ligger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, skal 

medlemsstatene bare oppgi staten. 

2. For å bistå medlemsstatene med å utarbeide disse tabellene skal Eurostat gi medlemsstatene 

en liste over Den internasjonale jernbaneunions stasjonskoder og de tilsvarende NUTS-

kodene. 

3. For tabell IV3 og IV4 kan medlemsstatene innberette data basert på billettsalg eller enhver 

annen tilgjengelig kilde. 

4. Disse statistikkene skal innberettes for foretak som omfattes av vedlegg I og II. 
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VEDLEGG V 

STATISTIKK OVER TRAFIKKSTRØMMENE PÅ JERNBANENETTET 

Liste over variabler og 

målenheter 

Godstransport: 

— Antall tog 

Persontransport: 

— Antall tog 

Annet (tjenestetog osv.) (valgfritt): 

— Antall tog 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert femte år 

Liste over tabeller med 

inndeling for hver tabell 

Tabell V1: godstransport, etter nettsegment 

Tabell V2: persontransport, etter nettsegment 

Tabell V3: annet (tjenestetog osv.), etter nettsegment (valgfritt) 

Frist for oversending av 

data 

18 måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2005 

Merknader 1. Medlemsstatene skal definere et sett nettsegmenter som minst skal omfatte det transeuropeiske 

jernbanenettet (TEN) på deres nasjonale territorium. De skal oversende til Eurostat 

— de geografiske koordinatene og andre data som er nødvendige for å kunne identifisere og 

kartlegge hvert nettsegment samt forbindelsene mellom segmentene, 

— opplysninger om egenskapene (herunder kapasiteten) ved togene som trafikkerer de 

enkelte nettsegmentene. 

2. Hvert nettsegment som inngår i det transeuropeiske jernbanenettet (TEN), skal identifiseres 

ved en tilleggsegenskap i dataregisteret, slik at trafikken på dette jernbanenettet kan 

kvantifiseres. 
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VEDLEGG VI 

NST 2007 

Hovedgruppe Beskrivelse 

01 Jordbruks-, jakt- og skogbruksprodukter; fisk og andre fiskeprodukter 

02 Kull og lignitt; råolje og naturgass 

03 Metallholdig malm og andre produkter fra bryting og utvinning; torv, uran og thorium 

04 Nærings- og nytelsesmidler 

05 Tekstiler og tekstilprodukter; lær og lærprodukter 

06 Tre og produkter av tre og kork (unntatt møbler); varer av strå og flettematerialer; papirmasse, papir og 

papirprodukter; trykksaker og innspilte medier 

07 Koks og raffinerte petroleumsprodukter 

08 Kjemikalier, kjemiske produkter og kunstige og syntetiske fibrer; gummi- og plastprodukter; kjernebrensel 

09 Andre ikke-metallholdige mineralske produkter 

10 Metaller; metallprodukter, unntatt maskiner og utstyr 

11 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted; kontor- og datamaskiner; elektriske maskiner og apparater ikke 

nevnt annet sted; radio-, fjernsyns- og kommunikasjonsutstyr; medisinske instrumenter, presisjons-

instrumenter og optiske instrumenter; ur og klokker 

12 Transportutstyr 

13 Møbler; andre produserte varer ikke nevnt annet sted 

14 Sekundærråstoffer; kommunalt avfall og annet avfall 

15 Post, pakker 

16 Utstyr og materiell som brukes ved godstransport 

17 Varer som flyttes ved flytting av husholdninger og kontorer; bagasje som transporteres atskilt fra 

passasjerene; motorvogner som flyttes for reparasjon; andre ikke-markedsrettede varer ikke nevnt annet sted 

18 Samlastet gods: ulike varetyper som transporteres sammen 

19 Uidentifiserbart gods: varer som av en eller annen grunn ikke kan identifiseres, og som derfor ikke kan 

fordeles på gruppe 01–16 

20 Andre varer ikke nevnt annet sted 

  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/355 

 

VEDLEGG VII 

KLASSIFISERING AV FARLIG GODS 

1. Eksplosiver 

2. Gasser (komprimerte, flytende eller oppløst under trykk) 

3. Brannfarlige væsker 

4.1. Brannfarlige faste stoffer 

4.2. Selvantennelige stoffer 

4.3. Stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann 

5.1. Oksiderende stoffer 

5.2. Organiske peroksider 

6.1. Giftige stoffer 

6.2. Smittefarlige stoffer 

7. Radioaktivt materiale 

8. Etsende stoffer 

9. Diverse farlige stoffer 

Merknad: 

Disse kategoriene er de som er definert i reglementet for internasjonal jernbanetransport av farlig gods, vanligvis kalt RID, som 

vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(1). 

   

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, s. 

13). 
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VEDLEGG VIII 

Tabell VIII.1 

TRANSPORTAKTIVITETSNIVÅ FOR GODSTRANSPORT 

Liste over variabler og målenheter Transportert gods i 

— totalt antall tonn 

— totalt antall tonnkilometer 

Godstogtrafikk i 

— totalt antall togkilometer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2017 

Merknader Bare for foretak med et samlet godstransportvolum på mindre 

enn 200 millioner tonnkilometer og mindre enn 500 000 tonn 

og som ikke innberetter i henhold til vedlegg I (detaljert 

innberetning) 

Tabell VIII.2 

TRANSPORTAKTIVITETSNIVÅ FOR PERSONTRANSPORT 

Liste over variabler og målenheter Transporterte passasjerer i 

— totalt antall passasjer 

— totalt antall passasjerkilometer 

Persontogtrafikk i 

— totalt antall togkilometer 

Referanseperiode Ett år 

Hyppighet Hvert år 

Frist for oversending av data Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden 

Første referanseperiode 2017 

Merknader Bare for foretak med et samlet persontransportvolum på 

mindre enn 100 millioner passasjerkilometer og som ikke 

innberetter i henhold til vedlegg II (detaljert innberetning). 
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VEDLEGG IX 

OPPHEVET FORORDNING MED LISTE OVER PÅFØLGENDE ENDRINGER 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 

(EFT L 14 av 21.1.2003, s. 1) 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1192/2003 

(EUT L 167 av 4.7.2003, s. 13) 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2007 

(EUT L 290 av 8.11.2007, s. 14) 

Bare artikkel 3 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 219/2009 

(EUT L 87 av 31.3.2009, s. 109) 

Bare nr. 4.4 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2032 

(EUT L 317 av 23.11.2016, s. 105) 

 

 _____   
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VEDLEGG X 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Forordning (EF) nr. 91/2003 Denne forordning 

Artikkel 1, 2 og 3 Artikkel 1, 2 og 3 

Artikkel 4 nr. 1 innledende tekst Artikkel 4 nr. 1 innledende tekst 

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

Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav e) Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav f) Artikkel 4 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav g) Artikkel 4 nr. 1 bokstav e) 

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

Artikkel 4 nr. 5 — 

Artikkel 5, 6 og 7 Artikkel 5, 6 og 7 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/841 

av 30. mai 2018 

om tilføyelse av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk i klima- og 

energirammen for 2030, og om endring av forordning (EU) nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU(*) 

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 sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 om klima- og energirammen for 2030 godkjente Det europeiske råd et 

bindende mål om innen 2030 å redusere Unionens egne klimagassutslipp for hele økonomien med minst 40 % 

sammenlignet med 1990, og dette målet ble bekreftet i Det europeiske råds konklusjoner av 17. og 18. mars 2016. 

2) I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at målet for utslippsreduksjon på minst 40 % 

bør nås av Unionen i fellesskap på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med en reduksjon innen 2030 i sektorene i og 

utenfor Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS), fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(4), på henholdsvis 43 % og 30 % sammenlignet med 2005, med innsatsen fordelt på grunnlag 

av det relative BNP per innbygger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 19.6.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 269/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 75 av 10.3.2017, s. 103. 

(2) EUT C 272 av 17.8.2017, s. 36. 

(3) Europaparlamentets holdning av 17. april 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mai 2018. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

2019/EØS/102/24 
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3) Denne forordning utgjør en del av gjennomføringen av Unionens forpliktelser i henhold til Paris-avtalen(1) vedtatt i 

henhold til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring («UNFCCC»). Paris-avtalen ble inngått på 

Unionens vegne 5. oktober 2016 ved rådsbeslutning (EU) 2016/1841(2). Unionens forpliktelse til utslippsreduksjoner for 

hele økonomien ble fastsatt i det planlagte nasjonalt fastsatte bidraget som Unionen og dens medlemsstater i lys av 

Paris-avtalen framla for sekretariatet til FNs rammekonvensjon om klimaendring 6. mars 2015. Paris-avtalen trådte i 

kraft 4. november 2016. Unionen bør fortsette å redusere sine utslipp og øke sine opptak av klimagasser i samsvar med 

Paris-avtalen. 

4) Paris-avtalen fastsetter blant annet et langsiktig mål i samsvar med målsettingen om å holde den globale 

temperaturøkningen godt under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense den til 1,5 °C over 

førindustrielt nivå. Skog, landbruksarealer og våtmarksområder vil spille en sentral rolle når det gjelder å nå dette målet. 

Partene i Paris-avtalen anerkjenner også den grunnleggende prioriteringen å ivareta matvaresikkerheten og utrydde 

hungersnød innenfor rammen av en bærekraftig utvikling og innsatsen for å utrydde fattigdom, og næringsmid-

delproduksjonssystemenes særlige sårbarhet overfor de skadelige virkningene av klimaendringene, slik at robustheten 

overfor klimaendringene og en utvikling med lave klimagassutslipp fremmes på en måte som ikke er til fare for 

næringsmiddelproduksjonen. For å nå målene i Paris-avtalen bør partene øke sin felles innsats. Partene bør utarbeide, 

meddele og opprettholde suksessive nasjonalt fastsatte bidrag. Paris-avtalen erstatter framgangsmåten i Kyoto-protokollen 

fra 1997, som ikke videreføres etter 2020. Paris-avtalen krever også en balanse mellom menneskeskapte utslipp av 

klimagasser fra kilder og opptak av klimagasser i karbonsluk i annen halvdel av dette århundret, og oppfordrer partene til å 

treffe tiltak for å bevare og styrke, etter hva som er relevant, karbonsluk og -reservoarer for klimagasser, herunder skog. 

5) Sektoren for arealbruk, arealbruksendring og skogbruk («LULUCF») har potensial til å gi langsiktige klimafordeler og 

dermed bidra til oppnåelsen av Unionens mål for reduksjon av klimagassutslipp, samt til de langsiktige klimamålene i 

Paris-avtalen. LULUCF-sektoren gir også biomaterialer som kan erstatte fossile eller karbonintensive materialer og 

derfor spiller en viktig rolle i overgangen til en økonomi med lave klimagassutslipp. Ettersom opptak gjennom 

LULUCF er reversible, bør de behandles som en separat søyle i Unionens klimapolitiske ramme. 

6) I sine konklusjoner av 23.–24. oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at de ulike målene i landbruks- og arealbruks-

sektoren, der reduksjonspotensialet er mindre, samt behovet for å sikre sammenheng mellom Unionens mål for 

matvaresikkerhet og klimaendring, bør anerkjennes. Det europeiske råd oppfordret Kommisjonen til å undersøke hva 

som er den beste måten for å oppmuntre til bærekraftig intensivering av næringsmiddelproduksjonen, samtidig som 

sektorens bidrag til begrensning og binding av klimagasser optimeres, herunder gjennom nyplanting av skog, og til å 

fastsette en politikk for hvordan LULUCF-sektoren kan tas med i rammen for begrensning av klimagasser for 2030 så 

snart de tekniske forholdene tillater det, og i alle tilfeller før 2020. 

7) Praksis for bærekraftig forvaltning i LULUCF-sektoren kan bidra til å begrense klimaendringene på flere måter, særlig ved 

å redusere utslippene og bevare og styrke karbonsluk og karbonlagre. For at tiltak med sikte på særlig å gi økt 

karbonbinding skal være effektive, er den langsiktige stabiliteten og tilpasningsevnen til karbonbeholdninger av avgjørende 

betydning. Dessuten kan praksis for bærekraftig forvaltning opprettholde produktiviteten, regenereringsevnen og 

levedyktigheten i LULUCF-sektoren og dermed fremme økonomisk og sosial utvikling og samtidig redusere 

karbonavtrykket og det økologiske avtrykket i denne sektoren. 

8) Utviklingen av bærekraftig og innovativ praksis og teknologi, herunder agroøkologi og skoglandbruk, kan styrke 

LULUCF-sektorens rolle i forbindelse med begrensning av og tilpasning til klimaendringene, samt øke sektorens 

produktivitet og robusthet. Ettersom LULUCF-sektoren kjennetegnes av lange tidsrammer for avkastning, er langsiktige 

strategier viktig for å forbedre finansieringen av forskning for utvikling av og investeringer i bærekraftig og innovativ 

praksis og teknologi. Investeringer i forebyggende tiltak, for eksempel bærekraftig forvaltningspraksis, kan redusere 

risikoene forbundet med naturlige forstyrrelser.  

  

(1) EUT L 282 av 19.10.2016, s. 4. 

(2) Rådsbeslutning (EU) 2016/1841 av 5. oktober 2016 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Paris-avtalen vedtatt i henhold til 

De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 1). 
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9) I sine konklusjoner av 22.–23. juni 2017 bekreftet Det europeiske råd Unionens og medlemsstatenes forpliktelse overfor 

2030-programmet for bærekraftig utvikling, som har som mål blant annet å sikre at forvaltningen av skogene er 

bærekraftig. 

10) Tiltak for å redusere avskoging og skogforringelse og fremme bærekraftig skogforvaltning i utviklingsland er viktig.  

I denne sammenheng påpekte Rådet i sine konklusjoner av 21. oktober 2009 og 14. oktober 2010 Unionens mål om å 

redusere den totale avskogingen av tropisk skog med minst 50 % innen 2020 sammenlignet med nåværende nivå, og å 

stanse det globale tapet av skogdekke senest i 2030. 

11) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 529/2013/EU(1) fastsetter regnskapsregler som får anvendelse på utslipp og 

opptak fra LULUCF-sektoren, og har dermed bidratt til utviklingen av en politikk som har ført til at LULUCF-sektoren 

er tatt med i Unionens utslippsreduksjonsforpliktelser. Denne forordning bør bygge på eksisterende regnskapsregler og 

ajourføre og forbedre dem for tidsrommet 2021–2030. Den bør fastsette medlemsstatenes forpliktelser til å gjennomføre 

disse regnskapsreglene, og bør også pålegge medlemsstatene å sikre at LULUCF-sektoren som helhet ikke genererer 

nettoutslipp, og bidrar til målet om å styrke karbonslukene på lang sikt. Det bør ikke fastsettes noen regnskaps- eller 

rapporteringsforpliktelser for private parter, herunder gårdbrukere og skogbrukere. 

12) LULUCF-sektoren, herunder landbruksarealer, har en direkte og betydelig virkning på det biologiske mangfoldet og 

økosystemtjenestene. Derfor er det et viktig mål for politikken som påvirker denne sektoren, å sikre sammenheng med 

Unionens strategiske mål for biologisk mangfold. Det bør treffes tiltak for å gjennomføre og støtte virksomhet i denne 

sektoren i forbindelse med både begrensning og tilpasning. Det bør også sikres sammenheng mellom den felles 

landbrukspolitikk og denne forordning. Alle sektorer må yte sin del med hensyn til reduksjon av klimagassutslipp. 

13) Våtmarksområder er effektive økosystemer for lagring av karbon. Derfor kan vern og gjenoppretting av 

våtmarksområder redusere klimagassutslippene i LULUCF-sektoren. FNs klimapanels («IPCC») finjustering av IPCCs 

retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser knyttet til våtmarksområder, bør tas i betraktning i 

denne sammenheng. 

14) For å sikre at LULUCF-sektoren bidrar til oppnåelse av Unionens utslippsreduksjonsmål på minst 40 % og det langsiktige 

målet i Paris-avtalen, kreves det et robust regnskapssystem. For å få et nøyaktig regnskap over utslipp og opptak i samsvar 

med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser (heretter kalt «IPCCs retningslinjer»), bør 

man benytte de årlige rapporterte verdiene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(2) for 

arealbrukskategorier og omlegging mellom forskjellige arealbrukskategorier, og dermed rasjonalisere metodene som brukes 

i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyoto-protokollen. Arealer som omlegges til en annen 

arealbrukskategori, bør anses å være i overgang til denne kategorien i standardperioden på 20 år nevnt i IPCCs 

retningslinjer. Medlemsstatene bør bare kunne fravike denne standardverdien for skogkledde arealer, og bare i sjeldne 

tilfeller som er begrunnet ut fra IPCCs retningslinjer. Endringer i IPCCs retningslinjer som vedtas av Klimakonvensjonens 

partskonferanse eller partskonferansen som tjener som partsmøte for partene i Paris-avtalen, bør gjenspeiles, etter hva som 

er relevant, i rapporteringskravene i henhold til denne forordning. 

15) De internasjonalt avtalte IPCC-retningslinjene fastslår at utslipp fra forbrenning av biomasse kan regnskapsføres som 

null i energisektoren, forutsatt at slike utslipp regnskapsføres i LULUCF-sektoren. I Unionen regnskapsføres utslipp fra 

forbrenning av biomasse for tiden som null i henhold til artikkel 38 i kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(3) og i 

bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 525/2013, og dermed vil samsvar med IPCCs retningslinjer bare kunne 

sikres dersom slike utslipp gjenspeiles nøyaktig i denne forordning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 529/2013/EU av 21. mai 2013 om regnskapsregler for utslipp og opptak av klimagasser fra 

virksomhet knyttet til arealbruk, arealbruksendring og skogbruk, og om opplysninger om tiltak i forbindelse med slik virksomhet (EUT 

L 165 av 18.6.2013, s. 80). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om 

oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 
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16) Utslipp og opptak fra skogarealer avhenger av en rekke naturlige omstendigheter, dynamiske, aldersrelaterte 

skogegenskaper og av tidligere og nåværende forvaltningspraksis som varierer betydelig mellom medlemsstatene. Bruk 

av et basisår vil ikke gjøre det mulig å gjenspeile disse faktorene og deres sykliske virkning på, eller de årlige 

variasjonene av, utslipp og opptak. De relevante regnskapsreglene bør i stedet tillate bruk av referansenivåer for å 

utelukke virkningene av naturlige og landspesifikke særtrekk. Referansenivåene for skog bør ta hensyn til en eventuell 

ubalanse i skogens aldersstruktur, og bør ikke i utilbørlig grad begrense intensiteten i den framtidige skogforvaltningen, 

slik at langsiktige karbonsluk kan opprettholdes eller styrkes. Gitt den særlige historiske situasjonen i Kroatia, kan 

referansenivået for dets skog også ta hensyn til okkupasjonen av dets territorium, samt omstendigheter under og etter 

krigen som har påvirket skogforvaltningen i referanseperioden. De relevante regnskapsreglene tar hensyn til prinsippene 

for bærekraftig skogforvaltning som er vedtatt av ministerkonferansene om vern av skogene i Europa («Forest Europe»). 

17) Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen nasjonale regnskapsplaner for skogbruk, herunder referansenivåer for 

skog. Ettersom det mangler en internasjonal gjennomgåelse i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring eller 

Kyoto-protokollen, bør det fastsettes en klagebehandling for å sikre gjennomsiktighet og forbedre kvaliteten på 

regnskapsføringen i kategorien forvaltede skogarealer. 

18) Dersom Kommisjonen vurderer de nasjonale regnskapsplanene for skogbruk, herunder referansenivåene for skog som er 

foreslått der, bør den bygge på god praksis og erfaring fra de sakkyndiges gjennomgåelser i henhold til FNs 

rammekonvensjon om klimaendring, herunder med hensyn til deltakelse fra sakkyndige fra medlemsstatene. 

Kommisjonen bør sikre at sakkyndige fra medlemsstatene deltar i den tekniske vurderingen av hvorvidt de foreslåtte 

referansenivåene for skog er fastsatt i samsvar med kriteriene og kravene fastsatt i denne forordning. Resultatene av den 

tekniske vurderingen bør sendes til Den faste komité for skogbruk nedsatt ved rådsbeslutning 89/367/EØF(1) til 

orientering. Kommisjonen bør også rådspørre berørte parter og sivilsamfunnet. De nasjonale regnskapsplanene for 

skogbruk bør offentliggjøres i samsvar med relevant lovgivning. 

19) Den økte bærekraftige bruken av avvirkede treprodukter kan i vesentlig grad begrense utslipp ved substitusjonseffekten 

og øke opptak av klimagasser fra atmosfæren. Regnskapsreglene bør sikre at medlemsstatene på en nøyaktig og 

gjennomsiktig måte i sine LULUCF-regnskaper viser endringer i karbonbeholdningen i avvirkede treprodukter når slike 

endringer finner sted, for å anerkjenne og stimulere til økt bruk av avvirkede treprodukter med lang levetid. 

Kommisjonen bør gi veiledning om spørsmål knyttet til metoden for regnskapsføring av avvirkede treprodukter. 

20) Naturlige forstyrrelser, for eksempel skogbranner, insekt- og sykdomsangrep, ekstreme værforhold og geologiske 

forstyrrelser, som ligger utenfor medlemsstatens kontroll, og ikke i vesentlig grad påvirkes av en medlemsstat, kan føre 

til klimagassutslipp av forbigående art i LULUCF-sektoren, eller føre til at tidligere opptak reverseres. Ettersom slik 

reversering også kan være en følge av forvaltningsmessige beslutninger, for eksempel beslutninger om å avvirke eller 

plante skog, bør denne forordning sikre at menneskeskapt reversering av opptak alltid gjenspeiles nøyaktig i LULUCF-

regnskapene. Denne forordning bør dessuten gi medlemsstatene en begrenset mulighet til å utelate utslipp som er en 

følge av forstyrrelser som ligger utenfor deres kontroll, fra deres LULUCF-regnskaper. Måten medlemsstatene anvender 

disse bestemmelsene på, bør imidlertid ikke føre til utilbørlig underrapportering. 

21) Medlemsstatene bør ut fra sine nasjonale preferanser kunne velge en passende nasjonal politikk for å overholde sine 

forpliktelser i LULUCF-sektoren, blant annet muligheten til å balansere utslipp fra én arealkategori med opptak fra en 

annen arealkategori. De bør også kunne akkumulere nettoopptak i tidsrommet 2021–2030. Overføringer til andre 

medlemsstater bør fortsatt være en ytterligere mulighet, og medlemsstatene bør kunne bruke årlige utslippstildelinger 

fastsatt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842(2) til å oppfylle kravene i denne forordning. 

Bruken av fleksibilitetsordningene fastsatt i denne forordning, vil ikke skade det overordnede ambisjonsnivået i 

Unionens mål for reduksjon av klimagasser.  

  

(1) Rådsvedtak 89/367/EØF av 29. mai 1989 om nedsettelse av en fast komité for skogbruk (EFT L 165 av 15.6.1989, s. 14). 

(2) Europaparlaments- og kommisjonsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om medlemsstatenes bindende årlige reduksjoner av 

klimagassutslipp i tidsrommet 2021–2030 som bidrag til klimatiltak for å oppfylle forpliktelsene i henhold til Paris-avtalen, og om endring 

av forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 av 19.6.2018, s. 26). 
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22) Skog som forvaltes på en bærekraftig måte, er vanligvis karbonsluk, som bidrar til å begrense klimaendringene.  

I referanseperioden 2000–2009 var de rapporterte gjennomsnittlige opptakene i karbonsluk fra skogarealer 372 millioner 

tonn CO2-ekvivalenter per år for hele Unionen. Medlemsstatene bør sikre at karbonsluk og -reservoarer, herunder skog, 

bevares og styrkes, etter hva som er relevant, med sikte på å oppnå formålet med Paris-avtalen og oppfylle de ambisiøse 

målene for reduksjon av klimagassutslipp i Unionen innen 2050. 

23) Opptak fra forvaltede skogarealer bør regnskapsføres mot et framtidsrettet referansenivå for skog. De forventede 

framtidige opptakene i karbonsluk bør baseres på en ekstrapolering av praksis og intensitet i skogforvaltningen i en 

referanseperiode. En reduksjon i et karbonsluk i forhold til referansenivået bør regnskapsføres som utslipp. Særlige 

nasjonale forhold og lokal praksis, for eksempel lavere avvirkningsintensitet eller aldrende skoger i referanseperioden, 

bør tas i betraktning. 

24) Medlemsstatene bør få en viss fleksibilitet til midlertidig å øke sin avvirkningsintensitet i samsvar med en bærekraftig 

skogforvaltningspraksis som er forenlig med målet fastsatt i Paris-avtalen, forutsatt at Unionens samlede utslipp ikke 

overstiger samlede opptak i LULUCF-sektoren. Ved slik fleksibilitet bør alle medlemsstater tildeles en basismengde av 

kompensasjon beregnet på grunnlag av en faktor uttrykt som en prosentdel av deres rapporterte karbonsluk i tidsrommet 

2000–2009, for å kompensere for utslipp fra forvaltede skogarealer som de har regnskapsført. Det bør sikres at 

medlemsstatene bare kan få kompensasjon opp til det nivået der deres skoger ikke lenger utgjør karbonsluk. 

25) Medlemsstater med svært stort skogdekke sammenlignet med gjennomsnittet i Unionen, særlig mindre medlemsstater 

med svært stort skogdekke, er mer avhengig enn andre medlemsstater av forvaltede skogarealer for å oppveie utslipp i 

andre arealregnskapskategorier, og vil derfor i større grad bli berørt og ha et begrenset potensial for å øke sitt 

skogdekke. Kompensasjonsfaktoren bør derfor økes på grunnlag av skogdekke og landareal, slik at medlemsstater med 

svært lite landareal og svært stort skogdekke sammenlignet med gjennomsnittet i Unionen, gis den høyeste 

kompensasjonsfaktoren for referanseperioden. 

26) I sine konklusjoner av 9. mars 2012 anerkjente Rådet de særlige forholdene i stater med mye skog. Disse særlige 

forholdene gjelder de begrensede mulighetene til å skape balanse mellom utslipp og opptak. Ettersom Finland er den 

medlemsstaten som har mest skog, og idet det tas hensyn til dens særlige geografiske særtrekk, står Finland overfor 

særlige vanskeligheter i denne forbindelse. Finland bør derfor tildeles en begrenset ytterligere kompensasjon. 

27) For å overvåke medlemsstatenes framdrift med hensyn til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forordning, og 

for å sikre at opplysninger om utslipp og opptak er gjennomsiktige, nøyaktige, ensartede, fullstendige og sammen-

lignbare, bør medlemsstatene gi Kommisjonen de relevante dataene for klimagassfortegnelsene i samsvar med 

forordning (EU) nr. 525/2013, og samsvarskontrollene i henhold til denne forordning bør ta hensyn til disse dataene. 

Dersom en medlemsstat har til hensikt å benytte fleksibilitetsordningen for forvaltede skogarealer fastsatt i denne 

forordning, bør den i samsvarsrapporten angi størrelsen på kompensasjonen den har til hensikt å bruke. 

28) Det europeiske miljøbyrået bør bistå Kommisjonen, eventuelt i samsvar med byråets årlige arbeidsprogram, med 

systemet for årlig rapportering av utslipp og opptak av klimagasser, vurderingen av opplysningene om politikk og tiltak 

og nasjonale framskrivninger, evalueringen av planlagte politikker og virkemidler, og med samsvarskontrollene som 

utføres av Kommisjonen i henhold til denne forordning. 

29) For å sikre hensiktsmessig regnskapsføring av transaksjoner i henhold til denne forordning, herunder bruken av 

fleksibilitetsordninger og kontroll av samsvar, samt for å fremme økt bruk av treprodukter med lang levetid, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, delegeres 

til Kommisjonen når det gjelder teknisk tilpasning av definisjoner, herunder minsteverdiene for definisjon av skog, 

listene over klimagasser og karbonbeholdninger, definisjonen av referansenivåene for skog for medlemsstatene for 

henholdsvis tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, tillegg av nye kategorier av avvirkede treprodukter, revisjonen av 

metodene og kravene til informasjon med hensyn til naturlige forstyrrelser for å gjenspeile endringer i IPCCS 

retningslinjer, og regnskapsføringen av transaksjoner gjennom EU-registeret. De nødvendige bestemmelsene om 

regnskapsføring av transaksjoner bør inngå i ett enkelt dokument som kombinerer regnskapsbestemmelsene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 525/2013, forordning (EU) 2018/842, denne forordning og direktiv 2003/87/EF. Det er særlig viktig 

at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse 
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samrådene gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre 

regelverksutforming(1). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og 

Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige skal ha systematisk 

adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider med utarbeiding av delegerte rettsakter. 

30) Kommisjonen bør også, som en del av sin regelmessige rapportering i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, vurdere 

resultatet av den tilretteleggende dialogen i 2018 i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring («Talanoa-

dialogen»). Denne forordning bør gjennomgås på nytt i 2024, og deretter hvert femte år for å vurdere hvordan den 

fungerer generelt. Gjennomgåelsen bør ta hensyn til resultatene av Talanoa-dialogen og den globale gjennomgangen i 

henhold til Paris-avtalen. Rammen for perioden etter 2030 bør være i tråd med de langsiktige målene og forpliktelsene i 

henhold til Paris-avtalen. 

31) For å sikre en effektiv, gjennomsiktig og kostnadseffektiv rapportering og kontroll av utslipp og opptak av klimagasser 

samt rapportering av eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere samsvar med 

medlemsstatenes forpliktelser, bør rapporteringskravene inngå i forordning (EU) nr. 525/2013. 

32) For å lette datainnsamling og metodeforbedringer bør arealbruk registreres og rapporteres på grunnlag av geografisk 

sporing av hvert landareal innenfor rammen av nasjonale datainnsamlingssystemer og Unionens datainnsamlingssystemer. 

Eksisterende programmer og undersøkelser i Unionen og medlemsstatene, herunder systemet for undersøkelse av arealbruk 

(«LUCAS» – Land Use/Cover Area frame Survey), det europeiske jordovervåkingsprogrammet Copernicus og det 

europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo, bør utnyttes på best mulig måte for å samle inn data. Databehandling, 

herunder deling av data for rapportering, ombruk og spredning, bør være i samsvar med kravene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF(2). 

33) Forordning (EU) nr. 525/2013 bør derfor endres. 

34) Beslutning nr. 529/2013/EU bør fortsatt få anvendelse på regnskaps- og rapporteringsforpliktelsene for regnskapsperioden 

1. januar 2013–31. desember 2020. For regnskapsperiodene fra og med 1. januar 2021 bør denne forordning få anvendelse. 

35) Beslutning nr. 529/2013/EU bør derfor endres. 

36) Ettersom målene for denne forordning, som særlig er å fastsette medlemsstatenes forpliktelser for LULUCF-sektoren for 

å bidra til oppnåelse av målene i Paris-avtalen og Unionens mål for reduksjon av klimagassutslipp for tidsrommet  

2021–2030, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av deres omfang og virkninger bedre 

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

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

lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter medlemsstatenes forpliktelser for sektoren for arealbruk, arealbruksendring og skogbruk 

(«LULUCF» – Land Use, Land-Use Change and Forestry) for å bidra til oppnåelse av målene i Paris-avtalen og Unionens mål 

for reduksjon av klimagassutslipp for tidsrommet 2021–2030. Denne forordning fastsetter også regnskapsreglene for utslipp og 

opptak fra LULUCF og for å kontrollere at medlemsstatene oppfyller disse forpliktelsene.  

  

(1) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 
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Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på utslipp og opptak av klimagassene oppført i avsnitt A i vedlegg I til denne forordning, 

som er rapportert i samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 525/2013, og som forekommer i noen av de følgende 

arealregnskapskategoriene på medlemsstatenes territorier: 

a) I tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030: 

(i) «skogkledde arealer»: arealbruk rapportert som dyrket mark, gressmark, våtmarksområder, bosettinger eller andre 

arealer som er omlagt til skogarealer, 

(ii) «avskogede arealer»: arealbruk rapportert som skogarealer omlagt til dyrket mark, gressmark, våtmarksområder, 

bosettinger eller andre arealer, 

(iii) «forvaltet dyrket mark»: arealbruk rapportert som 

— dyrket mark som forblir dyrket mark, 

— gressmark, våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer som er omlagt til dyrket mark, eller 

— dyrket mark som er omlagt til våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer, 

(iv) «forvaltet gressmark»: arealbruk rapportert som 

— gressmark som forblir gressmark, 

— dyrket mark, våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer som er omlagt til gressmark, eller 

— gressmark som er omlagt til våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer, 

(v) «forvaltede skogarealer»: arealbruk rapportert som skogarealer som forblir skogarealer. 

b) Fra og med 2026: «forvaltede våtmarksområder»: arealbruk rapportert som 

— våtmarksområder som forblir våtmarksområder, 

— bosettinger eller andre arealer som er omlagt til våtmarksområder, eller 

— våtmarksområder som er omlagt til bosettinger eller andre arealer. 

2. I tidsrommet 2021–2025 kan en medlemsstat ta med i sine forpliktelser i henhold til artikkel 4 i denne forordning, utslipp 

og opptak av klimagassene oppført i avsnitt A i vedlegg I til denne forordning, som er rapportert i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EU) nr. 525/2013, og som forekommer i arealregnskapskategorien forvaltede våtmarksområder på sitt territorium. 

Denne forordning får også anvendelse på slike utslipp og opptak som tas med av en medlemsstat. 

3. Dersom en medlemsstat i henhold til nr. 2 har til hensikt å ta med forvaltede våtmarksområder i sine forpliktelser, skal den 

underrette Kommisjonen om dette innen 31. desember 2020. 

4. Dersom det i lys av erfaringene fra anvendelsen av IPCCs finjustering av IPCCs retningslinjer, kan Kommisjonen foreslå 

å utsette den obligatoriske regnskapsføringen av forvaltede våtmarksområder i ytterligere fem år. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1. I denne forordning menes med 

 1) «karbonsluk» enhver prosess, virksomhet eller mekanisme som tar opp en klimagass, en aerosol eller en forløper til en 

klimagass fra atmosfæren,  
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 2) «kilde» enhver prosess, virksomhet eller mekanisme som slipper ut en klimagass, en aerosol eller en forløper til en 

klimagass i atmosfæren, 

 3) «karbonbeholdning» hele eller en del av et bio-geokjemisk element eller system på territoriet til en medlemsstat, og der 

karbon, enhver forløper til en klimagass som inneholder karbon, eller enhver klimagass som inneholder karbon, er lagret, 

 4) «karbonlager» massen av karbon som er lagret i en karbonbeholdning, 

 5) «avvirket treprodukt» ethvert produkt fra tømmeravvirkning som har forlatt stedet der tømmeret ble avvirket, 

 6) «skog» et landareal definert av minsteverdiene for arealets størrelse, trekronedekningen eller en tilsvarende bestandstetthet, og 

potensiell trehøyde ved hogstmodenhet på det stedet der trærne vokser, som angitt for hver medlemsstat i vedlegg II. Dette 

omfatter områder med trær, herunder grupper med voksende, ung, naturlig skog, eller beplantninger som ennå ikke har nådd 

minsteverdiene for trekronedekning eller en tilsvarende bestandstetthet eller minste trehøyde som angitt i vedlegg II, herunder 

ethvert område som normalt utgjør en del av skogarealet, men der det midlertidig ikke finnes trær som følge av menneskelige 

inngrep, for eksempel avvirkning, eller på grunn av naturlige årsaker, men som kan forventes å bli skog igjen, 

 7) «referansenivå for skog» et anslag, uttrykt i tonn CO2-ekvivalenter per år, av gjennomsnittlige årlige nettoutslipp eller  

-opptak fra forvaltede skogarealer på territoriet til en medlemsstat i tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, på grunnlag 

av kriteriene fastsatt i denne forordning, 

 8) «verdi for halveringstid» det antallet år det tar for den mengden karbon som er lagret i en kategori av avvirkede 

treprodukter å nå halvparten av den opprinnelige verdien, 

 9) «naturlige forstyrrelser» alle ikke-menneskeskapte hendelser eller omstendigheter som fører til betydelige utslipp i skog, 

og som ligger utenfor den aktuelle medlemsstatens kontroll, og der medlemsstaten objektivt sett er ute av stand til å 

begrense virkningene med hensyn til utslipp i vesentlig grad, også etter at de har skjedd, 

10) «umiddelbar oksidasjon» en regnskapsmetode som forutsetter at utslippet i atmosfæren av hele den mengden karbon som 

er lagret i avvirkede treprodukter, finner sted på avvirkningstidspunktet. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16, for å endre eller slette 

definisjonene i nr. 1 i denne artikkel, eller tilføye nye definisjoner for å tilpasse nevnte nummer til den vitenskapelige eller 

tekniske utviklingen og for å sikre sammenheng mellom disse definisjonene og eventuelle endringer i relevante definisjoner i 

IPCCs retningslinjer vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener som partsmøte for 

partene i Paris-avtalen. 

Artikkel 4 

Forpliktelser 

For tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030 skal hver medlemsstat, idet det tas hensyn til fleksibilitetsordningene fastsatt i 

artikkel 12 og 13, sikre at utslippene ikke er høyere enn opptakene, beregnet som summen av de samlede utslippene og det 

samlede opptaket på sitt territorium i alle arealregnskapskategoriene som er nevnt i artikkel 2, regnskapsført i samsvar med 

denne forordning. 

Artikkel 5 

Generelle regnskapsregler 

1. Hver medlemsstat skal utarbeide og føre regnskaper som gir et korrekt bilde av de utslippene og opptakene som følger av 

arealregnskapskategoriene nevnt i artikkel 2. Medlemsstatene skal sikre at deres regnskaper og andre data fastsatt i henhold til 

denne forordning, er nøyaktige, fullstendige, ensartede, sammenlignbare og gjennomsiktige. Medlemsstatene skal angi utslipp 

med et positivt fortegn (+) og opptak med et negativt fortegn (-).  
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2. Medlemsstatene skal hindre dobbelttelling av utslipp eller opptak, særlig ved å sikre at utslipp og opptak ikke 

regnskapsføres under mer enn en arealregnskapskategori. 

3. Dersom arealbruken er omlagt, skal medlemsstatene 20 år etter omleggingsdatoen, endre kategoriseringen av skogarealer, 

dyrket mark, gressmark, våtmarksområder, bosettinger og andre arealer, fra nevnte arealer som er omlagt til en annen arealtype, 

til nevnte arealer som forblir samme arealtype. 

4. Medlemsstatene skal i sine regnskaper for hver arealregnskapskategori ta med eventuelle endringer i karbonlageret i de 

karbonbeholdningene som er oppført i avsnitt B i vedlegg I. Medlemsstatene kan velge ikke å ta med i sine regnskaper 

endringer i karbonlagre i karbonbeholdninger, forutsatt at karbonbeholdningen ikke er en kilde. Denne muligheten til ikke å ta 

med endringer i karbonlagre i regnskapene, får imidlertid ikke anvendelse i forbindelse med karbonbeholdningene av biomasse 

over jorden, død ved og avvirkede treprodukter, i arealregnskapskategorien forvaltede skogarealer. 

5. Medlemsstatene skal føre et fullstendig og nøyaktig register over alle data som brukes ved utarbeidingen av deres 

regnskaper. 

6. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 for å endre vedlegg I for å 

gjenspeile endringer i IPCCs retningslinjer vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener 

som partsmøte for partene i Paris-avtalen. 

Artikkel 6 

Regnskapsføring av skogkledde arealer og avskogede arealer 

1. Medlemsstatene skal regnskapsføre utslipp og opptak fra skogkledde arealer og avskogede arealer som samlet utslipp og 

samlet opptak for hvert av årene i tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030. 

2. Som unntak fra artikkel 5 nr. 3, kan en medlemsstat, dersom arealbruken er omlagt fra dyrket mark, gressmark, 

våtmarksområder, bosettinger eller andre arealer til skogarealer, endre kategoriseringen av slike arealer fra arealer som er 

omlagt til skogarealer, til skogarealer som forblir skogarealer, 30 år etter omleggingsdatoen, dersom det er behørig begrunnet 

basert på IPCCs retningslinjer. 

3. Ved beregning av utslipp og opptak fra skogkledde arealer og avskogede arealer, skal hver medlemsstat fastsette 

skogarealet ved hjelp av parametrene angitt i vedlegg II. 

Artikkel 7 

Regnskapsføring av forvaltet dyrket mark, forvaltet gressmark og forvaltede våtmarksområder 

1. Hver medlemsstat skal regnskapsføre utslipp og opptak fra forvaltet dyrket mark beregnet som utslipp og opptak i 

tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, minus verdien som framkommer ved å multiplisere medlemsstatens gjennomsnittlige 

årlige utslipp og opptak fra forvaltet dyrket mark i basisperioden 2005–2009, med fem. 

2. Hver medlemsstat skal regnskapsføre utslipp og opptak fra forvaltet gressmark beregnet som utslipp og opptak i 

tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, minus verdien som framkommer ved å multiplisere medlemsstatens gjennomsnittlige 

årlige utslipp og opptak fra forvaltet gressmark i basisperioden 2005–2009, med fem. 

3. I tidsrommet 2021–2025 skal hver medlemsstat som i henhold til artikkel 2 nr. 2 tar med forvaltede våtmarksområder i 

sine forpliktelser, og i tidsrommet 2026–2030 skal alle medlemsstater, regnskapsføre utslipp og opptak fra forvaltede 

våtmarksområder, beregnet som utslipp og opptak i de respektive tidsrommene, minus verdien som framkommer ved å 

multiplisere medlemsstatens gjennomsnittlige årlige utslipp og opptak fra forvaltede våtmarksområder i basisperioden  

2005–2009, med fem.  
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4. I tidsrommet 2021–2025 skal medlemsstater som i henhold til artikkel 2 nr. 2 har valgt å ikke ta med forvaltede 

våtmarksområder i sine forpliktelser, likevel avgi rapport til Kommisjonen om utslipp og opptak fra arealbruk som er rapportert 

som 

a) våtmarksområder som forblir våtmarksområder, 

b) bosettinger eller andre arealer som er omlagt til våtmarksområder, eller 

c) våtmarksområder som er omlagt til bosettinger eller andre arealer. 

Artikkel 8 

Regnskapsføring av forvaltede skogarealer 

1. Hver medlemsstat skal regnskapsføre utslipp og opptak fra forvaltede skogarealer beregnet som utslipp og opptak i 

tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030, minus verdien som framkommer ved å multiplisere medlemsstatens referansenivå for 

skog for den berørte medlemsstaten, med fem. 

2. Dersom resultatet av beregningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, er negativ i forhold til en medlemsstats referansenivå for 

skog, skal den berørte medlemsstaten i sine regnskaper for forvaltede skogarealer ta med samlet nettoopptak tilsvarende høyst 

3,5 % av utslippene fra denne medlemsstaten i dens basisår eller basisperiode som angitt i vedlegg III, multiplisert med fem. 

Nettoopptak fra karbonbeholdninger av død ved og avvirkede treprodukter, unntatt kategorien papir nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav a), i arealregnskapskategorien forvaltede skogarealer, skal ikke være underlagt denne begrensningen. 

3. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2018 for tidsrommet 2021–2025, og innen 30. juni 2023 for tidsrommet  

2026–2030, framlegge for Kommisjonen sine nasjonale regnskapsplaner for skogbruk, herunder et foreslått referansenivå for 

skog. Den nasjonale regnskapsplanen for skogbruk skal inneholde alle de elementene som er oppført i avsnitt B i vedlegg IV, 

og skal offentliggjøres, herunder via internett. 

4. Medlemsstatene skal fastsette sitt referansenivå for skog basert på kriteriene angitt i avsnitt A i vedlegg IV. For Kroatias 

del kan dets referansenivå for skog, i tillegg til kriteriene angitt i avsnitt A i vedlegg IV, ta hensyn til okkupasjonen av dets 

territorium, samt omstendigheter under og etter krigen som har påvirket skogforvaltningen i referanseperioden. 

5. Referansenivået for skog skal bygge på videreføringen av bærekraftig skogforvaltningspraksis, som dokumentert i 

tidsrommet 2000–2009 med hensyn til dynamiske, aldersrelaterte skogegenskaper i nasjonale skoger, ved hjelp av de beste 

tilgjengelige dataene. 

Referansenivåene for skog som fastsatt i samsvar med første ledd, skal ta hensyn til den framtidige virkningen av dynamiske, 

aldersrelaterte skogegenskaper for ikke unødig å begrense intensiteten i skogforvaltningen som et sentralt element i bærekraftig 

skogforvaltningspraksis, med sikte på å opprettholde eller styrke langsiktige karbonsluk. 

Medlemsstatene skal dokumentere sammenheng mellom de metodene og dataene som brukes til å fastsette det foreslåtte 

referansenivået for skog i den nasjonale regnskapsplanen for skogbruk, og de som brukes i rapporteringen av forvaltede 

skogarealer. 

6. Kommisjonen skal i samråd med sakkyndige som utpekes av medlemsstatene, foreta en teknisk vurdering av de nasjonale 

regnskapsplanene for skogbruk som er framlagt av medlemsstatene i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, for å vurdere i hvilken 

grad de foreslåtte referansenivåene for skog er fastsatt i samsvar med prinsippene og kravene definert i nr. 4 og 5 i denne 

artikkel og i artikkel 5 nr. 1. I tillegg skal Kommisjonen rådspørre berørte parter og sivilsamfunnet. Kommisjonen skal 

offentliggjøre et sammendrag av det arbeidet som er utført, herunder synspunktene fra de sakkyndige som er utpekt av 

medlemsstatene, samt konklusjonene derfra. 

Kommisjonen skal om nødvendig utstede tekniske anbefalinger til medlemsstatene som gjenspeiler konklusjonene i den 

tekniske vurderingen, for å legge til rette for teknisk revisjon av de foreslåtte referansenivåene for skog. Kommisjonen skal 

offentliggjøre disse tekniske anbefalingene.  
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7. Dersom det er nødvendig på grunnlag av de tekniske vurderingene og eventuelt av de tekniske anbefalingene, skal 

medlemsstatene oversende sine reviderte foreslåtte referansenivåer for skog til Kommisjonen innen 31. desember 2019 for 

tidsrommet 2021–2025, og innen 30. juni 2024 for tidsrommet 2026–2030. Kommisjonen skal offentliggjøre de foreslåtte 

referansenivåene for skog som medlemsstatene har meddelt den. 

8. På grunnlag av de foreslåtte referansenivåene for skog som er framlagt av medlemsstatene, den tekniske vurderingen som 

er utført i henhold til nr. 6 i denne artikkel, og eventuelt det reviderte foreslåtte referansenivået for skog som er framlagt i 

samsvar med nr. 7 i denne artikkel, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 som endrer vedlegg 

IV, med sikte på å fastsette de referansenivåene for skog som skal anvendes av medlemsstatene for tidsrommene 2021–2025 og  

2026–2030. 

9. Dersom en medlemsstat ikke framlegger sine referansenivåer for skog for Kommisjonen innen datoene angitt i nr. 3 i 

denne artikkel og eventuelt nr. 7 i denne artikkel, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 som 

endrer vedlegg IV, med sikte på å fastsette det referansenivået for skog som skal anvendes av vedkommende medlemsstat for 

tidsrommet 2021–2025 eller 2026–2030, på grunnlag av eventuelle tekniske vurderinger utført i samsvar med nr. 6 i denne 

artikkel. 

10. De delegerte rettsaktene nevnt i nr. 8 og 9, skal vedtas innen 31. oktober 2020 for tidsrommet 2021–2025, og innen  

30. april 2025 for tidsrommet 2026–2030. 

11. For å sikre sammenheng som nevnt i nr. 5 i denne artikkel, skal medlemsstatene ved behov framlegge for Kommisjonen 

tekniske korrigeringer som ikke krever endringer i de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til nr. 8 eller 9 i denne artikkel, 

innen datoene nevnt i artikkel 14 nr. 1. 

Artikkel 9 

Regnskapsføring av avvirkede treprodukter 

1. I regnskapene fastsatt i henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 8 nr. 1 om avvirkede treprodukter, skal medlemsstatene angi 

utslipp og opptak som skyldes endringer i karbonbeholdningen i avvirkede treprodukter som hører inn under følgende 

kategorier, ved hjelp av første ordens nedbrytingsfunksjon, metodene og standardverdiene for halveringstid som er angitt i 

vedlegg V: 

a) Papir. 

b) Treplater. 

c) Saget trelast. 

2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 for å endre nr. 1 i denne artikkel og vedlegg V ved 

å tilføye nye kategorier av avvirkede treprodukter som har en karbonbindende effekt, basert på IPCCs retningslinjer vedtatt av 

Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener som partsmøte for partene i Paris-avtalen, og sikre 

miljømessig integritet. 

3. Medlemsstatene kan angi de produktene av trebaserte materialer, herunder bark, som hører inn under de eksisterende og 

nye kategoriene nevnt i henholdsvis nr. 1 og 2, basert på IPCCs retningslinjer vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse 

eller partskonferansen som tjener som partsmøte for partene i Paris-avtalen, forutsatt at de tilgjengelige dataene er 

gjennomsiktige og kan kontrolleres. 

Artikkel 10 

Regnskapsføring av naturlige forstyrrelser 

1. Ved utløpet av hvert av tidsrommene 2021–2025 og 2026–2030 kan medlemsstatene unnta fra sine regnskaper for 

skogkledde arealer og forvaltede skogarealer, klimagassutslipp som er en følge av naturlige forstyrrelser og som overstiger de 

gjennomsnittlige utslippene forårsaket av naturlige forstyrrelser i perioden 2001–2020, unntatt store statistiske enkeltavvik 

(«bakgrunnsnivå»). Dette bakgrunnsnivået skal beregnes i samsvar med denne artikkel og vedlegg VI.  
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2. Dersom en medlemsstat anvender nr. 1, skal den 

a) framlegge for Kommisjonen opplysninger om bakgrunnsnivået for arealregnskapskategoriene nevnt i nr. 1, og om dataene 

og metodene som brukes i samsvar med vedlegg VI, og 

b) unnta fra sin regnskapsføring fram til 2030 alle etterfølgende opptak på arealer som er påvirket av naturlige forstyrrelser. 

3. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 for å endre vedlegg VI med sikte på 

å revidere kravene til metode og opplysninger i nevnte vedlegg, for å gjenspeile endringer i IPCCs retningslinjer vedtatt av 

Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener som partsmøte for partene i Paris-avtalen. 

Artikkel 11 

Fleksibilitetsordninger 

1. En medlemsstat kan bruke 

a) de generelle fleksibilitetsordningene fastsatt i artikkel 12, og 

b) for å overholde forpliktelsen i artikkel 4, fleksibilitetsordningen for forvaltede skogarealer fastsatt i artikkel 13. 

2. Dersom en medlemsstat ikke oppfyller kravene til overvåking fastsatt i artikkel 7 nr. 1 bokstav da) i forordning (EU)  

nr. 525/2013, skal den sentrale forvalteren som er utpekt i henhold til artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF («den sentrale 

forvalteren»), midlertidig forby den aktuelle medlemsstaten å foreta overføringer eller avsetninger i henhold til artikkel 12 nr. 2 

og 3 i denne forordning, eller å bruke fleksibilitetsordningen for forvaltede skogarealer i henhold til artikkel 13 i denne 

forordning. 

Artikkel 12 

Generelle fleksibilitetsordninger 

1. Dersom de samlede utslippene overstiger samlede opptak i en medlemsstat, og den aktuelle medlemsstaten har valgt å 

bruke fleksibilitetsordningen og har bedt om at årlige utslippstildelinger i henhold til forordning (EU) 2018/842 slettes, skal 

mengden av slettede utslippstildelinger tas i betraktning når det gjelder medlemsstatens overholdelse av sin forpliktelse i 

henhold til artikkel 4 i denne forordning. 

2. I den grad samlede opptak overstiger samlede utslipp i en medlemsstat, og etter fradrag av en eventuell mengde som er tatt i 

betraktning i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) 2018/842, kan den aktuelle medlemsstaten overføre den resterende mengden 

opptak til en annen medlemsstat. Den overførte mengden skal tas i betraktning ved vurdering av mottakermedlemsstatens 

overholdelse av sine forpliktelser i henhold til artikkel 4 i denne forordning. 

3. I den grad samlede opptak overstiger samlede utslipp i en medlemsstat i tidsrommet 2021–2025, og etter fradrag av en 

eventuell mengde som er tatt i betraktning i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) 2018/842, eller som er overført til en annen 

medlemsstat i henhold til nr. 2 i denne artikkel, kan den aktuelle medlemsstaten avsette den resterende mengden opptak til 

tidsrommet 2026–2030. 

4. For å unngå dobbelttelling skal mengden nettoopptak som er tatt i betraktning i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) 

2018/842, trekkes fra den mengden som den aktuelle medlemsstaten har tilgjengelig for overføring til en annen medlemsstat, 

eller for avsetninger i henhold til nr. 2 og 3 i denne artikkel. 

Artikkel 13 

Fleksibilitetsordning for forvaltede skogarealer 

1. Dersom samlede utslipp overstiger samlede opptak i arealregnskapskategoriene nevnt i artikkel 2, regnskapsført i samsvar 

med denne forordning, i en medlemsstat, kan den aktuelle medlemsstaten bruke fleksibilitetsordningen for forvaltede 

skogarealer fastsatt i denne artikkel, for å oppfylle kravene i artikkel 4.  
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2. Dersom resultatet av beregningen nevnt i artikkel 8 nr. 1 er et positivt tall, skal den berørte medlemsstaten ha rett til 

kompensasjon for disse utslippene, forutsatt at 

a) medlemsstaten i sin strategi som er framlagt i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 525/2013, har tatt med 

pågående eller planlagte særlige tiltak for å sikre bevaring eller styrking, etter hva som er relevant, av karbonsluk og  

-reservoarer i skog, og 

b) samlede utslipp i Unionen ikke overstiger samlede opptak i arealregnskapskategoriene nevnt i artikkel 2 i denne forordning, 

for det tidsrommet som medlemsstaten har til hensikt å bruke kompensasjonen i. Ved vurdering av hvorvidt samlede utslipp 

i Unionen overstiger samlede opptak, skal Kommisjonen sikre at dobbelttelling unngås i medlemsstatene, særlig ved 

gjennomføringen av fleksibilitetsordningene fastsatt i denne forordning og i forordning (EU) 2018/842. 

3. Når det gjelder størrelsen på kompensasjonen, kan den berørte medlemsstaten bare få kompensasjon for 

a) karbonsluk som er regnskapsført som utslipp mot dens referansenivå for skog, og 

b) opp til den største kompensasjonen for denne medlemsstaten fastsatt i vedlegg VII, for tidsrommet 2021–2030. 

4. Finland kan få kompensasjon for utslipp på inntil 10 millioner tonn CO2-ekvivalenter, forutsatt at vilkårene oppført i nr. 2 

bokstav a) og b) er oppfylt. 

Artikkel 14 

Samsvarskontroll 

1. Innen 15. mars 2027 for tidsrommet 2021–2025, og innen 15. mars 2032 for tidsrommet 2026–2030, skal medlemsstatene 

framlegge for Kommisjonen en samsvarsrapport som inneholder balansen for samlede utslipp og samlede opptak for det 

aktuelle tidsrommet for hver av arealregnskapskategoriene som er angitt i artikkel 2, ved hjelp av regnskapsreglene fastsatt i 

denne forordning. 

Rapporten skal også inneholde, dersom det er relevant, nærmere opplysninger om hensikten om å bruke fleksibilitetsordningene 

nevnt i artikkel 11 og tilhørende mengder, eller om bruken av slike fleksibilitetsordninger og tilhørende mengder. 

2. Kommisjonen skal foreta en omfattende gjennomgåelse av samsvarsrapportene fastsatt i henhold til nr. 1 i denne artikkel, 

for å vurdere samsvar med artikkel 4. 

3. Kommisjonen skal i 2027 utarbeide en rapport for tidsrommet 2021–2025, og i 2032 for tidsrommet 2026–2030, om 

Unionens samlede utslipp og samlede opptak av klimagasser for hver av arealregnskapskategoriene nevnt i artikkel 2, beregnet 

som de samlede rapporterte utslippene og samlede rapporterte opptakene for tidsrommet, minus verdien som framkommer ved 

å multiplisere Unionens gjennomsnittlige rapporterte årlige utslipp og opptak i tidsrommet 2000–2009, med fem. 

4. Det europeiske miljøbyrået skal bistå Kommisjonen i gjennomføringen av rammen for overvåking og samsvar fastsatt i 

denne artikkel, i samsvar med dets årlige arbeidsprogram. 

Artikkel 15 

Register 

1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 i denne forordning for å utfylle denne forordning 

med henblikk på å fastsette regler for registrering av mengden av utslipp og opptak for hver arealregnskapskategori i hver 

medlemsstat, og for å sikre at regnskapsføringen utført i forbindelse med gjennomføringen av fleksibilitetsordningene fastsatt i 

artikkel 12 og 13 i denne forordning gjennom EU-registeret opprettet i henhold til artikkel 10 i forordning (EU) nr. 525/2013, er 

nøyaktig.  
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2. Den sentrale forvalteren skal gjennomføre en automatisk kontroll av hver enkelt transaksjon i henhold til denne forordning 

og om nødvendig blokkere transaksjoner for å sikre at det ikke forekommer uregelmessigheter. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2, skal være tilgjengelige for offentligheten. 

Artikkel 16 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 8 og 9, artikkel 9  

nr. 2, artikkel 10 nr. 3 og artikkel 15 nr. 1, skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 9. juli 2018. 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 slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 8 og 9, artikkel 9 nr. 2, artikkel 10 nr. 3 

og artikkel 15 nr. 1, kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. Beslutningen om tilbakekalling 

innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 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 rådspørre sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar med 

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

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 8 og 9, artikkel 9 nr. 2, artikkel 10  

nr. 3 og artikkel 15 nr. 1, 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. På Europaparlamentets eller 

Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 17 

Gjennomgåelse 

1. Denne forordning skal gjennomgås jevnlig, idet det blant annet tas hensyn til den internasjonale utviklingen og arbeidet 

for å nå de langsiktige målene i Paris-avtalen. 

På grunnlag av resultatene i rapporten utarbeidet i henhold til artikkel 14 nr. 3, og resultatene av vurderingen utført i henhold til 

artikkel 13 nr. 2 bokstav b), skal Kommisjonen om nødvendig framlegge forslag for å sikre integriteten i Unionens generelle 

mål for reduksjon av klimagassutslipp for 2030 og dens bidrag til å nå målene i Paris-avtalen. 

2. Kommisjonen skal innen seks måneder etter hver globale gjennomgang avtalt i henhold til artikkel 14 i Paris-avtalen, 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne forordning, herunder, dersom det er relevant, 

en vurdering av virkningene av fleksibilitetsordningene nevnt i artikkel 11, samt om denne forordnings bidrag til Unionens 

generelle mål for reduksjon av klimagassutslipp for 2030 og dens bidrag til oppnåelse av målene i Paris-avtalen, særlig med 

hensyn til behovet for ytterligere EU-politikk og -tiltak, herunder en ramme for tiden etter 2030, i lys av den nødvendige 

økningen i utslippsreduksjoner og opptak av klimagasser i Unionen, og skal også eventuelt framlegge forslag.  
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Artikkel 18 

Endringer av forordning (EU) nr. 525/2013 

I forordning (EU) nr. 525/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 7 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Ny bokstav skal lyde: 

«da) Fra og med 2023, sine utslipp og opptak omfattet av artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/841(*), i samsvar med metodene angitt i vedlegg IIIa til denne forordning. 

 __________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/841 av 30. mai 2018 om tilføyelse av utslipp og opptak av 

klimagasser fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk i klima- og energirammen for 2030, og om endring av 

forordning (EU) nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU (EUT L 156 av 19.6.2018, s. 1).» 

b) Nytt ledd skal lyde: 

«En medlemsstat kan søke Kommisjonen om unntak fra bokstav da) i første ledd for å kunne benytte en annen metode 

enn den som er angitt i vedlegg IIIa, dersom den metodeforbedringen som kreves, ikke kan oppnås tidsnok til at 

forbedringen skal kunne tas i betraktning i klimagassfortegnelsene for tidsrommet 2021–2030, eller dersom kostnaden 

ved metodeforbedringen ville være uforholdsmessig høy sammenlignet med nytten av å benytte en slik metode for å 

forbedre regnskapsføringen av utslipp og opptak på grunn av at utslippene og opptakene fra de aktuelle 

karbonbeholdningene er så ubetydelige. Medlemsstater som ønsker å benytte dette unntaket, skal framlegge en 

grunngitt søknad for Kommisjonen innen 31. desember 2020, der det angis når metodeforbedringen kan gjennomføres, 

den alternative metoden som foreslås, eller begge deler, samt en vurdering av mulige virkninger på nøyaktigheten av 

regnskapsføringen. Kommisjonen kan be om ytterligere opplysninger som skal framlegges innen en bestemt, rimelig 

frist. Dersom Kommisjonen anser at søknaden er begrunnet, skal den gi unntak. Dersom Kommisjonen avslår 

søknaden, skal den begrunne sin beslutning.» 

2) I artikkel 13 nr. 1 bokstav c) skal nytt punkt lyde: 

 «viii) fra og med 2023, opplysninger om nasjonale politikker og virkemidler som er gjennomført for å oppfylle deres 

forpliktelser i henhold til forordning (EU) 2018/841, og opplysninger om ytterligere nasjonale politikker og 

virkemidler som er planlagt med sikte på å begrense klimagassutslipp eller styrke karbonsluk, utover deres 

forpliktelser i henhold til nevnte forordning.» 

3) I artikkel 14 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«ba) fra og med 2023, samlede klimagassframskrivninger og separate anslag over forventede utslipp og opptak av 

klimagasser som omfattes av forordning (EU) 2018/841,» 

4) Nytt vedlegg skal lyde: 

«VEDLEGG IIIA 

Metoder for overvåking og rapportering nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav da) 

Strategi 3: Geografiske data over omlegging av arealbruk i samsvar med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale 

fortegnelser over klimagasser. 

Nivå 1-metode i samsvar med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser. 
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Ved utslipp og opptak for en karbonbeholdning som utgjør minst 25–30 % av utslippene eller opptakene i en kilde- eller 

karbonslukkategori som er prioritert i en medlemsstats nasjonale fortegnelsessystem, fordi dens anslag har en betydelig 

innvirkning på statens samlede fortegnelse over klimagasser med hensyn til de absolutte utslipps- og opptaksnivåene, på 

utviklingen i utslipp og opptak eller på usikkerheten med hensyn til utslipp og opptak i arealbrukskategoriene, brukes minst 

nivå 2-metoden i samsvar med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser. 

Medlemsstatene oppfordres til å bruke nivå 3-metoden, i samsvar med IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale 

fortegnelser over klimagasser.» 

Artikkel 19 

Endring av beslutning nr. 529/2013/EU 

I beslutning nr. 529/2013/EU gjøres følgende endringer: 

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

2) I artikkel 6 utgår nr. 4. 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Strasbourg 30. mai 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 
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VEDLEGG I 

KLIMAGASSER OG KARBONBEHOLDNINGER 

A. Klimagasser som nevnt i artikkel 2: 

a) Karbondioksid (CO2). 

b) Metan (CH4). 

c) Dinitrogenoksid (N2O). 

Disse klimagassene skal uttrykkes i tonn CO2-ekvivalenter og fastsettes i samsvar med forordning (EU) nr. 525/2013. 

B. Karbonbeholdninger som nevnt i artikkel 5 nr. 4: 

a) Biomasse over jorden. 

b) Biomasse under jorden. 

c) Strø. 

d) Død ved. 

e) Organisk karbon i jord. 

f) Avvirkede treprodukter i arealregnskapskategoriene for skogkledde arealer og forvaltede skogarealer. 
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VEDLEGG II 

MINSTEVERDIER FOR PARAMETRER FOR AREALETS STØRRELSE, TREKRONEDEKNING OG TREHØYDE 

Medlemsstat Areal (hektar) Trekronedekning (%) Trehøyde (m) 

Belgia 0,5 20 5 

Bulgaria 0,1 10 5 

Den tsjekkiske republikk 0,05 30 2 

Danmark 0,5 10 5 

Tyskland 0,1 10 5 

Estland 0,5 30 2 

Irland 0,1 20 5 

Hellas 0,3 25 2 

Spania 1,0 20 3 

Frankrike 0,5 10 5 

Kroatia 0,1 10 2 

Italia 0,5 10 5 

Kypros 0,3 10 5 

Latvia 0,1 20 5 

Litauen 0,1 30 5 

Luxembourg 0,5 10 5 

Ungarn 0,5 30 5 

Malta 1,0 30 5 

Nederland 0,5 20 5 

Østerrike 0,05 30 2 

Polen 0,1 10 2 

Portugal 1,0 10 5 

Romania 0,25 10 5 

Slovenia 0,25 30 2 

Slovakia 0,3 20 5 

Finland 0,5 10 5 

Sverige 0,5 10 5 

Det forente kongerike 0,1 20 2 
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VEDLEGG III 

BASISÅR ELLER BASISPERIODE FOR BEREGNING AV TAK I HENHOLD TIL ARTIKKEL 8 NR. 2 

Medlemsstat Basisår/-periode 

Belgia 1990 

Bulgaria 1988 

Den tsjekkiske republikk 1990 

Danmark 1990 

Tyskland 1990 

Estland 1990 

Irland 1990 

Hellas 1990 

Spania 1990 

Frankrike 1990 

Kroatia 1990 

Italia 1990 

Kypros 1990 

Latvia 1990 

Litauen 1990 

Luxembourg 1990 

Ungarn 1985-87 

Malta 1990 

Nederland 1990 

Østerrike 1990 

Polen 1988 

Portugal 1990 

Romania 1989 

Slovenia 1986 

Slovakia 1990 

Finland 1990 

Sverige 1990 

Det forente kongerike 1990 
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VEDLEGG IV 

NASJONAL REGNSKAPSPLAN FOR SKOGBRUK SOM INNEHOLDER EN MEDLEMSSTATS REFERANSENIVÅ FOR SKOG 

A. Kriterier og retningslinjer for fastsettelse av referansenivå for skog 

En medlemsstats referansenivå for skog skal fastsettes i samsvar med følgende kriterier: 

a) Referansenivået skal være i samsvar med målet om å oppnå en balanse mellom menneskeskapte utslipp av klimagasser 

fra kilder og opptak av klimagasser i karbonsluk i annen halvdel av dette århundret, herunder ved å øke potensielle 

opptak i aldrende skog, som ellers kan bli karbonsluk med gradvis fallende opptak. 

b) Referansenivået skal sikre at bare det faktum at karbonlagre finnes, ikke tas med i regnskapet. 

c) Referansenivået bør sikre et solid og troverdig regnskapssystem som sikrer at utslipp og opptak som stammer fra bruk 

av biomasse, regnskapsføres på riktig måte. 

d) Referansenivået skal omfatte karbonbeholdningen i avvirkede treprodukter, og derved gi en sammenligning mellom 

antakelsen om umiddelbar oksidasjon og anvendelsen av første ordens nedbrytingsfunksjon og verdiene for 

halveringstid. 

e) Et konstant forhold mellom fast utnyttelse og energiutnyttelse av biomasse fra skogbruk som dokumentert i tidsrommet 

2000–2009, forutsettes. 

f) Referansenivået bør være i samsvar med målet om å bidra til å bevare det biologiske mangfoldet og en bærekraftig 

bruk av naturressursene, som fastsatt i skogstrategien for EU, medlemsstatenes nasjonale skogbrukspolitikk og EUs 

strategi for biologisk mangfold. 

g) Referansenivået skal være i samsvar med de nasjonale framskrivningene for menneskeskapte utslipp av klimagasser fra 

kilder og opptak av klimagasser i karbonsluk, rapportert i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013. 

h) Referansenivået skal være i samsvar med klimagassfortegnelsene og relevante historiske data, og skal bygge på 

gjennomsiktige, fullstendige, ensartede, sammenlignbare og nøyaktige opplysninger. Særlig skal modellen som brukes 

til å framstille referansenivået, kunne gjengi historiske data fra den nasjonale klimagassfortegnelsen. 

B. Elementer i den nasjonale regnskapsplanen for skogbruk 

Den nasjonale regnskapsplanen for skogbruk som er framlagt i henhold til artikkel 8, skal inneholde følgende elementer: 

a) En generell beskrivelse av fastsettelsen av referansenivået for skog og en beskrivelse av hvordan det er tatt hensyn til 

kriteriene i denne forordning. 

b) Identifikasjon av karbonbeholdninger og klimagasser som inngår i referansenivået for skog, grunnene til å utelate en 

karbonbeholdning fra fastsettelsen av referansenivået for skog, og dokumentasjon av sammenhengen mellom 

karbonbeholdningene som inngår i referansenivået for skog. 

c) En beskrivelse av strategier, metoder og modeller, herunder kvantitative opplysninger, som benyttes ved fastsettelsen 

av referansenivået for skog, i samsvar med den nyeste framlagte nasjonale fortegnelsesrapporten, og en beskrivelse av 

dokumenterte opplysninger om praksis for og intensitet i bærekraftig skogforvaltning samt vedtatt nasjonal politikk. 

d) Opplysninger om hvordan avvirkningsgraden forventes å utvikle seg ved ulike politiske scenarioer. 
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e) En beskrivelse av hvordan hvert av følgende elementer ble tatt i betraktning ved fastsettelsen av referansenivået for 

skog: 

 i) Skogforvaltningsareal. 

 ii) Utslipp og opptak fra skog og avvirkede treprodukter som vist i klimagassfortegnelser og relevante historiske data. 

 iii) Skogegenskaper, herunder dynamiske aldersrelaterte skogegenskaper, tilvekst, rotasjonslengde og andre opplys-

ninger om skogforvaltningsvirksomhet under «normal tilstand». 

 iv) Historiske og framtidige avvirkningsgrader fordelt etter energirelatert og ikke-energirelatert bruk. 
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VEDLEGG V 

FØRSTE ORDENS NEDBRYTINGSFUNKSJON, METODER OG STANDARDVERDIER FOR HALVERINGSTID FOR AVVIRKEDE 

TREPRODUKTER 

Metodespørsmål 

— Dersom det ikke er mulig å skjelne mellom avvirkede treprodukter i arealregnskapskategoriene skogkledde arealer og 

forvaltede skogarealer, kan en medlemsstat velge å regnskapsføre avvirkede treprodukter ut fra den forutsetningen at alle 

utslipp og opptak forekom på forvaltede skogarealer. 

— Avvirkede treprodukter på fyllplasser for fast avfall og avvirkede treprodukter som ble avvirket til energiformål, skal 

regnskapsføres på grunnlag av umiddelbar oksidasjon. 

— Importerte avvirkede treprodukter, uansett opprinnelse, skal ikke regnskapsføres av importmedlemsstaten («produksjons-

metoden»). 

— For eksporterte avvirkede treprodukter viser landspesifikke data til landspesifikke verdier for halveringstid og bruk av 

avvirkede treprodukter i importstaten. 

— Landspesifikke verdier for halveringstid for avvirkede treprodukter som bringes i omsetning i Unionen, bør ikke avvike fra 

dem som brukes av importmedlemsstaten. 

— Medlemsstatene kan, bare til informasjonsformål, i sine innsendte data ta med opplysninger om andelen tre brukt til 

energiformål, som er importert fra stater utenfor Unionen, samt opprinnelsesstatene for slikt tre. 

Medlemsstatene kan bruke landspesifikke metoder og verdier for halveringstid i stedet for de metodene og standardverdiene for 

halveringstid som er angitt i dette vedlegg, forutsatt at slike metoder og verdier fastsettes på grunnlag av gjennomsiktige og 

kontrollerbare data, og at metodene som brukes, er minst like detaljerte og nøyaktige som dem som er angitt i dette vedlegg. 

Standardverdier for halveringstid: 

Verdien for halveringstid er det antall år det tar for den mengden karbon som er lagret i en kategori av avvirkede treprodukter, å 

nå halvparten av sin opprinnelige verdi. 

Standardverdiene for halveringstid er følgende: 

a) 2 år for papir. 

b) 25 år for treplater. 

c) 35 år for saget trelast. 

Medlemsstatene kan angi de produktene av trebaserte materialer, herunder bark, som hører inn kategoriene nevnt i bokstav a), 

b) og c) over, basert på IPCCs retningslinjer vedtatt av Klimakonvensjonens partskonferanse eller partskonferansen som tjener 

som partsmøte for partene i Paris-avtalen, forutsatt at de tilgjengelige dataene er gjennomsiktige og kan kontrolleres. 

Medlemsstatene kan også bruke landspesifikke underkategorier for alle disse kategoriene. 
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VEDLEGG VI 

BEREGNING AV BAKGRUNNSNIVÅER FOR NATURLIGE FORSTYRRELSER 

1. Ved beregning av bakgrunnsnivået skal det gis følgende opplysninger: 

a) Historiske utslippsnivåer som skyldes naturlig forstyrrelser. 

b) Type(r) av naturlige forstyrrelser som inngår i anslaget. 

c) Anslag over samlede årlige utslipp for disse typene av naturlige forstyrrelser for tidsrommet 2001–2020, oppført etter 

arealregnskapskategorier. 

d) En dokumentasjon av tidsserienes sammenheng for alle relevante parametrer, herunder minsteareal, metoder for 

utslippsanslag og dekning av karbonbeholdninger og gasser. 

2. Bakgrunnsnivået beregnes som gjennomsnittet for tidsserien 2001–2020, unntatt alle år da det ble registrert unormale 

utslippsnivåer, dvs. unntatt alle store statistiske enkeltavvik. Identifikasjon av store statistiske enkeltavvik skal skje på 

følgende måte: 

a) Beregn den aritmetiske gjennomsnittsverdien og standardavviket for hele tidsserien 2001–2020. 

b) Unnta fra tidsserien alle år da det årlige utslippet ligger mer enn to ganger standardavviket fra gjennomsnittet. 

c) Beregn på nytt den aritmetiske gjennomsnittsverdien og standardavviket for hele tidsserien 2001–2020, minus årene 

unntatt i bokstav b). 

d) Gjenta bokstav b) og c) til det ikke lenger kan identifiseres store enkeltavvik. 

3. Etter beregning av bakgrunnsnivået i samsvar med nr. 2 i dette vedlegg, kan den utslippsmengden som overstiger 

bakgrunnsnivået, utelukkes i samsvar med artikkel 10, dersom utslippene i et bestemt år i tidsrommene 2021–2025 og 

2026–2030 overstiger bakgrunnsnivået pluss en margin. Marginen skal være lik et sannsynlighetsnivå på 95 %. 

4. Følgende utslipp skal ikke unntas: 

a) Utslipp som følge av avvirkning og resthogst som fant sted på arealet som følge av naturlige forstyrrelser. 

b) Utslipp som følge av kontrollert brenning som fant sted på arealet i løpet av et vilkårlig år i tidsrommet 2021–2025 

eller 2026–2030. 

c) Utslipp på arealer som har vært gjenstand for avskoging som følge av naturlige forstyrrelser. 

5. Opplysningskravene i henhold til artikkel 10 nr. 2 omfatter følgende: 

a) Identifikasjon av alle landarealer som er påvirket av naturlige forstyrrelser i det bestemte året, herunder deres 

geografiske beliggenhet, det aktuelle tidsrommet og typene av naturlige forstyrrelser. 

b) Dokumentasjon på at ingen avskoging har funnet sted i resten av tidsrommet 2021–2025 eller 2026–2030 på arealer 

som er påvirket av naturlige forstyrrelser og der utslipp ble unntatt fra regnskapsføringen. 
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c) En beskrivelse av kontrollerbare metoder og kriterier som skal brukes til å identifisere avskoging på disse arealene i de 

etterfølgende årene i tidsrommet 2021–2025 eller 2026–2030. 

d) Dersom det er mulig, en beskrivelse av tiltak som medlemsstaten har truffet for å forebygge eller begrense virkningene 

av disse naturlige forstyrrelsene. 

e) Dersom det er mulig, en beskrivelse av tiltak som medlemsstatene har truffet for å rehabilitere de arealene som er 

påvirket av disse naturlige forstyrrelsene. 
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VEDLEGG VII 

STØRSTE TILGJENGELIGE KOMPENSASJON I HENHOLD TIL FLEKSIBILITETSORDNINGEN FOR FORVALTEDE 

SKOGAREALER NEVNT I ARTIKKEL 13 NR. 3 BOKSTAV B) 

Medlemsstat 

Rapporterte gjennomsnittlige opptak i 

karbonsluk fra skogarealer for tidsrommet 

2000–2009 i millioner tonn CO2-ekvivalenter 

per år 

Kompensasjonsgrense uttrykt i millioner tonn 

CO2-ekvivalenter for tidsrommet 2021–2030 

Belgia –3,61 –2,2 

Bulgaria –9,31 –5,6 

Den tsjekkiske republikk –5,14 –3,1 

Danmark –0,56 –0,1 

Tyskland –45,94 –27,6 

Estland –3,07 –9,8 

Irland –0,85 –0,2 

Hellas –1,75 –1,0 

Spania –26,51 –15,9 

Frankrike –51,23 –61,5 

Kroatia –8,04 –9,6 

Italia –24,17 –14,5 

Kypros –0,15 –0,03 

Latvia –8,01 –25,6 

Litauen –5,71 –3,4 

Luxembourg –0,49 –0,3 

Ungarn –1,58 –0,9 

Malta 0,00 0,0 

Nederland –1,72 –0,3 

Østerrike –5,34 –17,1 

Polen –37,50 –22,5 

Portugal –5,13 –6,2 

Romania –22,34 –13,4 

Slovenia –5,38 –17,2 

Slovakia –5,42 –6,5 

Finland –36,79 –44,1 

Sverige –39,55 –47,5 

Det forente kongerike –16,37 –3,3 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/842 

av 30. mai 2018 

om medlemsstatenes bindende årlige reduksjoner av klimagassutslipp i tidsrommet 2021–2030 som 

bidrag til klimatiltak for å oppfylle forpliktelsene i henhold til Paris-avtalen, og om endring av 

forordning (EU) nr. 525/2013(*) 

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 sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 om klima- og energirammen for 2030 godkjente Det europeiske råd et 

bindende mål om innen 2030 å redusere Unionens egne klimagassutslipp for hele økonomien med minst 40 % 

sammenlignet med 1990, og dette målet ble bekreftet i Det europeiske råds konklusjoner av 17. og 18. mars 2016. 

2) I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at målet for utslippsreduksjon på minst 40 % 

bør nås av Unionen i fellesskap på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med en reduksjon innen 2030 i sektorene i og 

utenfor Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS), fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(4), på henholdsvis 43 % og 30 % sammenlignet med 2005. Alle sektorer av økonomien bør 

bidra til oppnåelse av disse reduksjonene i klimagassutslipp, og alle medlemsstatene bør delta i denne innsatsen, idet 

hensynet til rettferdighet og solidaritet veies opp mot hverandre. Metoden for å fastsette nasjonale reduksjonsmål for 

sektorer utenfor ETS, med alle de elementene som får anvendelse i europaparlaments- og rådsvedtak 

nr. 406/2009/EF(5), bør fortsette fram til 2030, med innsatsen fordelt på grunnlag av det relative brutto nasjonalprodukt 

(BNP) per innbygger. Alle medlemsstater bør bidra til Unionens samlede reduksjon i 2030, med mål fra 0 % til -40 % 

sammenlignet med 2005. Nasjonale mål innenfor gruppen av medlemsstater med et BNP per innbygger over 

gjennomsnittet i Unionen, bør justeres forholdsmessig for å ta hensyn til kostnadseffektivitet på en rettferdig og 

balansert måte. Oppnåelsen av disse reduksjonene i klimagassutslipp bør øke effektivitet og innovasjon i Unionens 

økonomi, og bør fremme forbedringer, særlig i bygninger, landbruk, avfallshåndtering og transport, i den grad dette 

omfattes av denne forordnings virkeområde.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 19.6.2018, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 269/2019 av  

25. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 75 av 10.3.2017, s. 103. 

(2) EUT C 272 av 17.8.2017, s. 36. 

(3) Europaparlamentets holdning av 17. april 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mai 2018. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

(5) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF av 23. april 2009 om medlemsstatenes innsats for å redusere sine klimagassutslipp med 

henblikk på å oppfylle Fellesskapets forpliktelser til å redusere klimagassutslippene fram til 2020 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136). 

2019/EØS/102/25 
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3) Denne forordning utgjør en del av gjennomføringen av Unionens bidrag i henhold til Paris-avtalen(1) vedtatt i henhold 

til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring («UNFCCC»). Paris-avtalen ble inngått på Unionens vegne  

5. oktober 2016 ved rådsbeslutning (EU) 2016/1841(2). Unionens forpliktelse til reduksjoner i klimagassutslipp for hele 

økonomien ble fastsatt i det planlagte nasjonalt fastsatte bidraget som Unionen og dens medlemsstater i lys av Paris-

avtalen framla for sekretariatet til FNs rammekonvensjon om klimaendring 6. mars 2015. Paris-avtalen trådte i kraft  

4. november 2016 og erstatter framgangsmåten i Kyoto-protokollen fra 1997, som ikke videreføres etter 2020. 

4) Paris-avtalen fastsetter blant annet et langsiktig mål i samsvar med målsettingen om å holde den globale tempera-

turøkningen godt under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense den til 1,5 °C over 

førindustrielt nivå. Den understreker også betydningen av å tilpasse seg de skadelige virkningene av klimaendringene og 

gjøre kapitalstrømmene forenlige med en vei mot lave klimagassutslipp og en klimarobust utvikling. Paris-avtalen 

krever også en balanse mellom menneskeskapte utslipp av klimagasser fra kilder og opptak av klimagasser i karbonsluk 

i annen halvdel av dette århundret, og oppfordrer partene til å treffe tiltak for å bevare og styrke, etter hva som er 

relevant, karbonsluk og -reservoarer for klimagasser, herunder skog. 

5) I sine konklusjoner av 29. og 30. oktober 2009 støttet Det europeiske råd, innenfor rammen av de nødvendige 

reduksjonene som ifølge FNs klimapanel (IPCC) skal gjennomføres av industrilandene i fellesskap, Unionens mål om å 

redusere klimagassutslippene med 80–95 % innen 2050 sammenlignet med 1990-nivået. 

6) De nasjonalt fastsatte bidragene fra partene i Paris-avtalen skal gjenspeile deres høyest mulige ambisjon og utgjøre en 

framgang over tid. I tillegg bør partene i Paris-avtalen bestrebe seg på å utarbeide og formidle langsiktige strategier for en 

utvikling med lave klimagassutslipp, idet det tas hensyn til målene i Paris-avtalen. Rådets konklusjoner av 13. oktober 2017 

anerkjenner betydningen av de langsiktige målene og den femårige revisjonssyklusen for gjennomføringen av Paris-avtalen, 

og framhever betydningen av langsiktige strategier for en utvikling med lave klimagassutslipp som et politisk verktøy for å 

utvikle pålitelige prosesser og de langsiktige politiske endringene som kreves for å nå målene i Paris-avtalen. 

7) Overgangen til ren energi krever endringer i investeringsatferd og stimuleringstiltak på alle politikkområder. Det er av 

største prioritet for Unionen å opprette en robust energiunion for å kunne gi borgerne sikker, bærekraftig og 

konkurransedyktig energi til en rimelig pris. Skal dette oppnås, krever det at man med denne forordning opprettholder 

ambisiøse klimatiltak, og at det gjøres framskritt innenfor andre områder av energiunionen, som angitt i 

kommisjonsmeldingen av 25. februar 2015 med tittelen «A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a 

Forward-Looking Climate Change Policy» (en rammestrategi for en robust energiunion med en framtidsrettet 

klimapolitikk). 

8) En rekke unionstiltak øker medlemsstatenes evne til å oppfylle sine klimaforpliktelser og er av avgjørende betydning for 

å oppnå nødvendige reduksjoner i klimagassutslippene i de sektorene som omfattes av denne forordning. Disse tiltakene 

omfatter regelverk for fluorholdige klimagasser, reduksjoner i CO2-utslipp fra veigående kjøretøyer, bygningers 

energiytelse, fornybare energikilder, energieffektivitet og sirkulær økonomi, samt Unionens finansieringsordninger for 

klimarelaterte investeringer. 

9) I konklusjonene fra Det europeiske råd av 19. og 20. mars 2015 ble det påpekt at Unionen er forpliktet til å bygge en 

energiunion med en framtidsrettet klimapolitikk på grunnlag av Kommisjonens rammestrategi, hvis fem dimensjoner er 

tett knyttet til hverandre og styrker hverandre gjensidig. Måtehold i energibehovet er en av de fem dimensjonene i denne 

energiunionsstrategien. Forbedring av energieffektivitet kan gi betydelige reduksjoner i klimagassutslipp. Det kan også 

være gunstig for miljø og helse, forbedre energisikkerheten, redusere energikostnadene for husholdninger og foretak, 

bidra til å avhjelpe energifattigdom og føre til økt sysselsetting og økonomisk virksomhet i hele økonomien. Tiltak som 

bidrar til å øke utbredelsen av energibesparende teknologi i bygninger, industri og transport, kan være en 

kostnadseffektiv måte for å hjelpe medlemsstatene å oppnå sine mål i henhold til denne forordning.  

  

(1) Paris-avtalen (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 4). 

(2) Rådsbeslutning (EU) 2016/1841 av 5. oktober 2016 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Paris-avtalen vedtatt i henhold til 

De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 1). 
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10) Innføring og utvikling av bærekraftig og innovativ praksis og teknologi kan styrke landbrukssektorens rolle i forbindelse 

med begrensning av og tilpasning til klimaendringene, særlig ved å redusere klimagassutslipp og ved å bevare og styrke 

karbonsluk og karbonlagre. For å redusere karbonavtrykket og det økologiske avtrykket i landbrukssektoren, samtidig 

som dens produktivitet, regenereringsevne og levedyktighet opprettholdes, er det viktig å styrke tiltak for begrensning 

av og tilpasning til klimaendringene samt finansieringen av forskning for utvikling av og investeringer i bærekraftig og 

innovativ praksis og teknologi. 

11) Landbrukssektoren har en direkte og betydelig virkning på det biologiske mangfoldet og økosystemene. Derfor er det 

viktig å sikre sammenheng mellom målet med denne forordning og annen unionspolitikk og andre mål, for eksempel 

den felles landbrukspolitikken og målene knyttet til strategien for biologisk mangfold, skogstrategien og strategien for 

sirkulær økonomi. 

12) Transportsektoren står for nesten en firedel av Unionens klimagassutslipp. Det er derfor viktig å redusere klimagass-

utslippene og risikoene i forbindelse med avhengigheten av fossilt brensel i transportsektoren gjennom en samlet 

strategi for å fremme reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivitet i transportsektoren, for elektrisk transport, for 

en overgang til mer bærekraftige transportmåter, og for bærekraftige, fornybare energikilder i transportsektoren også 

etter 2020. Overgangen til lavutslippsmobilitet som en del av den mer omfattende overgangen til en trygg og 

bærekraftig lavutslippsøkonomi kan forbedres gjennom innføring av gunstige vilkår og sterke stimuleringstiltak, samt 

langsiktige strategier som kan øke investeringene. 

13) Virkningen av unionspolitikk og nasjonal politikk samt tiltak for å gjennomføre denne forordning, bør vurderes i 

samsvar med overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 525/2013(1). 

14) Uten at det berører budsjettmyndighetens myndighet, bør integreringsmetoden gjennomført under den flerårige finansielle 

rammen for 2014–2020, dersom det er relevant, videreføres og forbedres med sikte på å svare på de utfordringene og 

investeringsbehovene som er knyttet til klimatiltak fra 2021 og framover. Unionsfinansiering bør være forenlig med målene 

i Unionens klima- og energipolitikk for 2030 og de langsiktige målene uttrykt i Paris-avtalen, for å sikre mer effektiv bruk 

av offentlige midler. Kommisjonen bør utarbeide en rapport om virkningen av unionsfinansiering over unionsbudsjettet 

eller på annen måte i henhold til unionsretten med hensyn til klimagassutslipp i de sektorene som omfattes av denne 

forordning eller direktiv 2003/87/EF. 

15) Denne forordning bør omfatte klimagassutslipp fra IPCC-kategoriene energi, industriprosesser og produktbruk, 

landbruk og avfall som fastsatt i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, unntatt klimagassutslipp fra virksomhet 

oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

16) De dataene som i dag rapporteres i de nasjonale klimagassfortegnelsene og i de nasjonale registrene og EU-registrene, er 

ikke tilstrekkelige til å kunne fastsette på medlemsstatsplan CO2-utslippene fra sivil luftfart på nasjonalt plan som ikke 

er omfattet av direktiv 2003/87/EF. Dersom Unionen vedtar rapporteringsforpliktelser, bør den ikke pålegge 

medlemsstatene eller små og mellomstore bedrifter (SMB-er) byrder som ikke står i forhold til de målene som skal nås. 

CO2-utslipp fra flyginger som ikke er omfattet av direktiv 2003/87/EF, utgjør bare en svært liten del av de samlede 

klimagassutslippene, og opprettelse av et rapporteringssystem for disse utslippene vil være urimelig belastende i lys av 

eksisterende krav til sektoren som helhet i henhold til direktiv 2003/87/EF. Derfor bør CO2-utslipp fra IPCCs 

kildekategori «1.A.3.A sivil luftfart» behandles som lik null for formålene i denne forordning. 

17) Reduksjonen av klimagassutslipp i hver enkelt medlemsstat for 2030 bør fastsettes i forhold til nivået for dens 

gjennomgåtte klimagassutslipp for 2005 som er omfattet av denne forordning, unntatt verifiserte klimagassutslipp fra 

anlegg som var i drift i 2005, og som først ble omfattet av EU ETS etter 2005. Årlige utslippstildelinger for tidsrommet 

2021–2030 bør fastsettes på grunnlag av data som er framlagt av medlemsstatene og gjennomgått av Kommisjonen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om 

oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 
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18) Metoden med å fastsette årlige bindende nasjonale grenser som ble innført ved vedtak nr. 406/2009/EF, bør videreføres 

for tidsrommet 2021–2030. Reglene for fastsettelse av de årlige utslippstildelingene for hver medlemsstat, som fastsatt i 

denne forordning, bør følge samme metode som for medlemsstater med negative grenser i henhold til nevnte vedtak, 

men slik at beregningen av forløpet begynner fem tolvdeler inne i tidsrommet 2019–2020 eller i 2020 på bakgrunn av de 

gjennomsnittlige klimagassutslippene i tidsrommet 2016–2018, og at forløpet slutter ved den grensen for 2030 som er 

fastsatt for hver enkelt medlemsstat. For å sikre hensiktsmessige bidrag til Unionens mål for reduksjon av 

klimagassutslipp for tidsrommet 2021–2030, bør startdatoen for forløpet fastsettes for hver medlemsstat på grunnlag av 

hvilke av disse datoene som gir den laveste tildelingen. En tilpasning av den årlige utslippstildelingen i 2021 bør 

fastsettes for medlemsstater som både har en positiv grense i samsvar med vedtak nr. 406/2009/EF og økende årlige 

utslippstildelinger mellom 2017 og 2020, fastsatt i samsvar med kommisjonsbeslutning 2013/162/EU(1) og 

kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/634/EU(2), for å gjenspeile kapasiteten for økte klimagassutslipp i disse 

årene. 

En ytterligere tilpasning bør fastsettes for visse medlemsstater for å ta hensyn til deres særlige situasjon med både å ha 

en positiv grense i samsvar med vedtak nr. 406/2009/EF og enten det laveste klimagassutslippet per innbygger i samsvar 

med nevnte vedtak, eller den laveste andelen av klimagassutslipp fra sektorer som ikke er omfattet av nevnte vedtak, 

sammenlignet med deres samlede klimagassutslipp. Denne ytterligere tilpasningen bør omfatte bare en del av de 

reduksjonene i klimagassutslipp som kreves i tidsrommet 2021–2029 for å opprettholde stimuleringstiltak for ytterligere 

reduksjoner i klimagassutslipp, og for å ikke påvirke oppnåelsen av målet for 2030, idet det tas hensyn til bruken av 

andre tilpasninger og fleksibilitetsordninger angitt i denne forordning. 

19) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av bestemmelsene i denne forordning om fastsettelse av de årlige 

utslippstildelingene for medlemsstatene, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør 

utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(3). 

20) I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at tilgangen til og bruken av eksisterende 

fleksibilitetsordninger i sektorer utenfor ETS bør forbedres betraktelig for å sikre kostnadseffektivitet i Unionens felles 

innsats og tilnærming med hensyn til klimagassutslipp per innbygger i 2030. Som et middel for å forbedre den generelle 

kostnadseffektiviteten ved de samlede reduksjonene, bør medlemsstatene kunne avsette og låne deler av sine årlige 

utslippstildelinger. De bør også kunne overføre deler av sin årlige utslippstildeling til andre medlemsstater. Det bør 

sikres gjennomsiktighet i slike overføringer, og de bør utføres på en måte som er praktisk for alle parter, herunder 

gjennom auksjonering, ved å bruke markedsmellommenn som opererer i henhold til en agenturavtale, eller gjennom 

bilaterale avtaler. Slike overføringer kan være resultatet av et prosjekt eller et program for begrensning av 

klimagassutslipp som er gjennomført i den selgende medlemsstaten og finansiert av den mottakende medlemsstaten. 

Medlemsstatene bør dessuten kunne oppmuntre til opprettelse av offentlig-private partnerskap for prosjekter i henhold 

til artikkel 24a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. 

21) Det bør opprettes en engangs fleksibilitetsordning for å gjøre det lettere for medlemsstater med nasjonale reduksjonsmål 

som ligger betydelig over både gjennomsnittet i Unionen og deres kostnadseffektive reduksjonspotensial, og for 

medlemsstater som ikke tildelte noen EU ETS-kvoter vederlagsfritt til industrianlegg i 2013, å nå målene. For å bevare 

målet med markedsstabilitetsreserven opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814(4) for å 

håndtere en strukturell ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i EU ETS, bør EU ETS-kvotene som det tas hensyn til 

ved den engangs fleksibilitetsordningen, anses som EU ETS-kvoter i omløp når det samlede antallet EU ETS-kvoter i 

omløp fastsettes for et bestemt år. Ved første gjennomgåelse i henhold til nevnte beslutning bør Kommisjonen vurdere 

om den skal opprettholde en slik regnskapsføring som EU ETS-kvoter i omløp.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2013/162/EU av 26. mars 2013 om fastsettelse av medlemsstatenes årlige utslippstildelinger for tidsrommet  

2013–2020 i samsvar med europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF (EUT L 90 av 28.3.2013, s. 106). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/634/EU av 31. oktober 2013 om tilpasning av medlemsstatenes årlige utslippstildelinger 

for tidsrommet 2013–2020 i samsvar med europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF (EUT L 292 av 1.11.2013, s. 19). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en markedsstabilitetsreserve for 

unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring av direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1). 
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22) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/841(1) fastsetter regnskapsregler for utslipp og opptak av klimagasser 

fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk («LULUCF» – Land Use, Land-Use Change and Forestry). Virksomhet 

som faller inn under virkeområdet for nevnte forordning, bør ikke omfattes av denne forordning. Ettersom 

miljøresultatet av denne forordning når det gjelder de oppnådde nivåene for reduksjon av klimagassutslipp, påvirkes når 

det tas hensyn til en mengde opp til summen av samlet nettoopptak og samlet nettoutslipp fra skogkledde arealer, 

avskogede arealer, forvaltet dyrket mark, forvaltet gressmark og på visse vilkår forvaltede skogarealer, og dersom det 

kreves i henhold til forordning (EU) 2018/841, forvaltede våtmarksområder, som definert i nevnte forordning, bør en 

fleksibilitetsordning for LULUCF for en største mengde på 280 millioner tonn CO2-ekvivalenter av dette opptaket 

fordelt på medlemsstatene, tas med i denne forordning som en ekstra mulighet for medlemsstatene til å oppfylle sine 

forpliktelser når det er nødvendig. Denne samlede mengden og fordelingen mellom medlemsstatene bør ta hensyn til det 

lavere potensialet for begrensning innen landbruks- og arealbrukssektoren og et hensiktsmessig bidrag fra denne 

sektoren til begrensning og binding av klimagasser. I tillegg bør frivillig sletting av årlige utslippstildelinger i henhold 

til denne forordning gjøre at slike mengder tas i betraktning ved vurdering av medlemsstatenes oppfyllelse av kravene i 

forordning (EU) 2018/841. 

23) Den 30. november 2016 framla Kommisjonen et forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om styringen av 

energiunionen («styringsforslaget») som pålegger medlemsstatene å utarbeide integrerte nasjonale energi- og klimaplaner i 

forbindelse med den strategiske planleggingen av energi- og klimapolitikken for alle de fem nøkkeldimensjonene i 

energiunionen. I samsvar med styringsforslaget skal de nasjonale planene som gjelder for tidsrommet 2021–2030, spille en 

viktig rolle i medlemsstatenes planlegging av hvordan de skal oppfylle kravene i denne forordning og forordning (EU) 

2018/841. For dette formål skal medlemsstatene fastsette politikker og virkemidler for å oppfylle forpliktelsene i denne 

forordning og i forordning (EU) 2018/841, med sikte på det langsiktige målet om å oppnå en balanse mellom utslipp og 

opptak av klimagasser i samsvar med Paris-avtalen. Disse planene skal også inneholde en vurdering av virkningene av de 

planlagte politikkene og virkemidlene for å nå målene. Ifølge styringsforslaget bør Kommisjonen i sine anbefalinger til 

utkastet til nasjonale planer kunne angi hvor hensiktsmessig ambisjonsnivået og den etterfølgende gjennomføringen av 

politikkene og virkemidlene er. Muligheten til å bruke fleksibilitetsordningen for LULUCF for å oppfylle kravene i denne 

forordning bør tas i betraktning når disse planene utarbeides. 

24) Det europeiske miljøbyrået har som mål å støtte en bærekraftig utvikling og bidra til å oppnå en betydelig og målbar 

forbedring av miljøet ved å gi rettidig, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere, 

offentlige institusjoner og offentligheten. Det europeiske miljøbyrået bør ved behov bistå Kommisjonen i samsvar med 

byråets årlige arbeidsprogram. 

25) Eventuelle tilpasninger av virkeområdet fastsatt i artikkel 11, 24, 24a og 27 i direktiv 2003/87/EF, bør gi en tilsvarende 

tilpasning av den største mengden klimagassutslipp som er omfattet av denne forordning. Dersom medlemsstatene tar 

med ytterligere klimagassutslipp fra anlegg som tidligere var omfattet av direktiv 2003/87/EF i sine forpliktelser i 

henhold til denne forordning, bør disse medlemsstatene følgelig gjennomføre ytterligere politikker og virkemidler i de 

sektorene som er omfattet av denne forordning, for å redusere disse klimagassutslippene. 

26) For å ta hensyn til det arbeidet som er gjort siden 2013 av de medlemsstatene som hadde et BNP per innbygger på under 

gjennomsnittet i Unionen i 2013, er det hensiktsmessig å opprette en begrenset særlig sikkerhetsreserve som tilsvarer 

opptil 105 millioner tonn CO2-ekvivalenter, samtidig som den miljømessige integriteten til denne forordning og 

stimuleringstiltakene for medlemsstatene utover minstebidraget i henhold til denne forordning, opprettholdes. 

Sikkerhetsreserven bør komme til nytte for medlemsstater hvis BNP per innbygger er lavere enn gjennomsnittet i 

Unionen i 2013, hvis klimagassutslipp forblir lavere enn deres årlige utslippstildelinger for tidsrommet 2013–2020, og 

som har problemer med å nå sine mål for klimagassutslipp for 2030, selv om de benytter andre fleksibilitetsordninger 

fastsatt i denne forordning. En sikkerhetsreserve av denne størrelsen ville ha dekket en betydelig del av disse 

medlemsstatenes forventede samlede underskudd i tidsrommet 2021–2030, uten at det iverksettes ytterligere politikk, 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/841 av europaparlaments- og rådsdirektiv av 30. mai 2018 om tilføyelse av utslipp og opptak av 

klimagasser fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk i klima- og energirammen for 2030, og om endring av forordning (EU)  

nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU (EUT L 156 av 19.6.2018, s. 1). 



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/389 

 

samtidig som stimuleringstiltakene for ytterligere tiltak opprettholdes. Sikkerhetsreserven bør være tilgjengelig for disse 

medlemsstatene i 2032 på visse vilkår, og forutsatt at bruken av den ikke undergraver oppnåelsen av Unionens mål for 

reduksjon av klimagassutslipp på 30 % for år 2030 i de sektorene som er omfattet av denne forordning. 

27) For å gjenspeile utviklingen innenfor rammen av forordning (EU) 2018/841, samt for å sikre nøyaktig regnskapsføring i 

henhold til denne forordning, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, delegeres til Kommisjonen når det gjelder å tillate bruk av arealregnskapskategoriene 

forvaltede skogarealer og forvaltede våtmarksområder i henhold til fleksibilitetsordningen for LULUCF, og når det 

gjelder regnskapsføring av transaksjoner i henhold til denne forordning, herunder bruk av fleksibilitetsordninger, bruk 

av samsvarskontroll og den nøyaktige funksjonen til sikkerhetsreserven, gjennom registeret opprettet i henhold til 

artikkel 10 i forordning (EU) nr. 525/2013 («EU-registeret»). Opplysninger om regnskapsføring i henhold til denne 

forordning bør være tilgjengelige for offentligheten. De nødvendige bestemmelsene om regnskapsføring av 

transaksjoner bør inngå i ett enkelt dokument som kombinerer regnskapsbestemmelsene i henhold til forordning (EU) 

nr. 525/2013, forordning (EU) 2018/841, denne forordning og direktiv 2003/87/EF. 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(1). 

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

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

ekspertgrupper der det arbeides med å utarbeide delegerte rettsakter. 

28) Denne forordning bør gjennomgås på nytt i 2024, og deretter hvert femte år for å vurdere hvordan den fungerer generelt, 

særlig med hensyn til behovet for strengere politikker og virkemidler på unionsplan. Gjennomgåelsen bør blant annet ta 

hensyn til utviklingen i nasjonale forhold og resultatene av den tilretteleggende dialogen i 2018 i henhold til FNs 

rammekonvensjon om klimaendring («Talanoa-dialogen») og den globale gjennomgangen i henhold til Paris-avtalen. 

Som en del av gjennomgåelsen bør balansen mellom tilbud og etterspørsel for årlige utslippstildelinger også tas i 

betraktning for å sikre at forpliktelsene fastsatt i denne forordning, er tilstrekkelige. I tillegg bør Kommisjonen også, 

som en del av sin regelmessige rapportering i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, innen 31. oktober 2019 vurdere 

resultatet av Talanoa-dialogen. Gjennomgåelsen for perioden etter 2030 bør være i tråd med de langsiktige målene og 

forpliktelsene i henhold til Paris-avtalen, og bør for dette formål gjenspeile en framgang over tid. 

29) For å sikre en effektiv, gjennomsiktig og kostnadseffektiv rapportering og kontroll av klimagassutslipp og andre 

opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere framgangen i forhold til medlemsstatenes årlige utslippstildelinger, 

bør kravene til årlig rapportering og vurdering i henhold til denne forordning integreres med de relevante artiklene i 

forordning (EU) nr. 525/2013. Denne forordning bør også sikre at medlemsstatenes framgang med hensyn til å redusere 

klimagassutslippene også framover blir vurdert årlig, samtidig som det tas hensyn til utviklingen i Unionens politikker 

og virkemidler og opplysningene fra medlemsstatene. Annethvert år bør vurderingen omfatte den forventede utviklingen 

i Unionen med hensyn til oppfyllelse av reduksjonsmålene og i medlemsstatene med hensyn til oppfyllelse av deres 

forpliktelser. Bruken av fradragene bør imidlertid bare vurderes hvert femte år, slik at det potensielle bidraget fra 

skogkledde arealer, avskogede arealer, forvaltet dyrket mark og forvaltet gressmark som skjer i henhold til forordning 

(EU) 2018/841, kan tas i betraktning. Dette berører ikke Kommisjonens plikt til å sikre samsvar med medlemsstatenes 

forpliktelser som følger av denne forordning, eller Kommisjonens myndighet til å innlede traktatbruddsbehandling for 

dette formål. 

30) Forordning (EU) nr. 525/2013 bør derfor endres. 

31) Ettersom målene for denne forordning, som særlig er å fastsette forpliktelser for medlemsstatene når det gjelder deres 

minstebidrag for tidsrommet 2021–2030 for å oppfylle Unionens mål for reduksjon av sine klimagassutslipp og bidra til 

oppnåelse av målene i Paris-avtalen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av deres 

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

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

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

  

(1) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1. 
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32) Denne forordning berører ikke strengere nasjonale mål. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter forpliktelser for medlemsstatene når det gjelder deres minstebidrag for tidsrommet 2021–2030 for å 

oppfylle Unionens mål for reduksjon av sine klimagassutslipp med 30 % fra 2005-nivå innen 2030 i de sektorene som er 

omfattet av artikkel 2 i denne forordning, og bidrar til oppnåelse av målene i Paris-avtalen. Denne forordning fastsetter også 

regler om fastsettelse av årlige utslippstildelinger og for vurdering av medlemsstatenes framgang med hensyn til å oppfylle sine 

minstebidrag. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på klimagassutslipp fra IPCC-kildekategoriene energi, industriprosesser og produktbruk, 

landbruk og avfall som fastsatt i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, unntatt klimagassutslipp fra virksomhet oppført i 

vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

2. Uten at det berører artikkel 7 og artikkel 9 nr. 2 i denne forordning, får denne forordning ikke anvendelse på utslipp og 

opptak av klimagasser som er omfattet av forordning (EU) 2018/841. 

3. I henhold til denne forordning skal CO2-utslipp fra IPCCs kildekategori «1.A.3.A sivil luftfart» behandles som lik null. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «klimagassutslipp» utslipp i tonn CO2-ekvivalenter av karbondioksid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoksid (N2O), 

hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK), nitrogentrifluorid (NF3) og svovelheksafluorid (SF6) fastsatt i samsvar 

med forordning (EU) nr. 525/2013 og som omfattes av virkeområdet for denne forordning, 

2) «årlige utslippstildelinger» det høyeste tillatte klimagassutslippet for hvert år mellom 2021 og 2030, fastsatt i samsvar med 

artikkel 4 nr. 3 og artikkel 10, 

3) «EU ETS-kvote» en «kvote» som definert i artikkel 3 bokstav a) i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 4 

Årlige utslippsnivåer for tidsrommet 2021–2030 

1. Hver medlemsstat skal i 2030 ha begrenset sine klimagassutslipp med minst den prosentsatsen som er fastsatt for denne 

medlemsstaten i vedlegg I i forhold til dens klimagassutslipp i 2005, som fastsatt i samsvar med nr. 3 i denne artikkel. 

2. Med forbehold for fleksibilitetsordningene fastsatt i artikkel 5, 6 og 7 i denne forordning, tilpasningene fastsatt i artikkel 

10 nr. 2 i denne forordning, og idet det tas hensyn til eventuelle fradrag som følge av anvendelsen av artikkel 7 i vedtak  

nr. 406/2009/EF, skal hver medlemsstat sikre at dens klimagassutslipp i hvert år mellom 2021 og 2029 ikke overstiger den 

grensen som er definert med et lineært forløp som begynner på gjennomsnittet av dens klimagassutslipp i 2016, 2017 og 2018 

fastsatt i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, og som slutter i 2030 på den grensen som er fastsatt for denne medlemsstaten i 

vedlegg I til denne forordning. Det lineære forløpet til en medlemsstat skal begynne fem tolvdeler inne i tidsrommet 2019–2020 

eller i 2020, avhengig av hva som gir lavest tildeling for den berørte medlemsstaten. 

3. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter de årlige utslippstildelingene for årene 2021–2030 i tonn 

CO2-ekvivalenter som angitt i nr. 1 og 2 i denne artikkel. I henhold til disse gjennomføringsrettsaktene skal Kommisjonen 

foreta en omfattende gjennomgåelse av de nyeste nasjonale fortegnelsesdataene for årene 2005 og 2016–2018 som medlems-

statene har framlagt i samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 525/2013.  
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Disse gjennomføringsrettsaktene skal angi den verdien for hver medlemsstats klimagassutslipp i 2005 som brukes til å fastsette 

de årlige utslippstildelingene angitt i nr. 1 og 2. 

4. Disse gjennomføringsrettsaktene skal, basert på de prosentsatsene som er meldt av medlemsstatene i henhold til artikkel 6 

nr. 3, også angi de samlede mengdene som kan tas i betraktning for en medlemsstats oppfyllelse av kravene i henhold til 

artikkel 9 mellom 2021 og 2030. Dersom summen av alle medlemsstatenes samlede mengder overstiger den samlede felles 

summen på 100 millioner, skal den samlede mengden for hver enkelt medlemsstat reduseres på et pro rata-grunnlag slik at den 

samlede felles summen ikke overskrides. 

5. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 14. 

Artikkel 5 

Fleksibilitetsordninger i form av lån, avsetninger og overføringer 

1. For årene 2021–2025 kan en medlemsstat låne en mengde på opptil 10 % av sin årlige utslippstildeling for det påfølgende 

året. 

2. For årene 2026–2029 kan en medlemsstat låne en mengde på opptil 5 % av sin årlige utslippstildeling for det påfølgende 

året. 

3. En medlemsstat hvis klimagassutslipp for et gitt år er lavere enn dens årlige utslippstildeling for det aktuelle året, kan, idet 

det tas hensyn til bruken av fleksibilitetsordningene fastsatt i denne artikkel og artikkel 6, 

a) for år 2021 avsette den overskytende delen av sin årlige utslippstildeling til etterfølgende år fram til 2030, og 

b) for årene 2022–2029 avsette den overskytende delen av sin årlige utslippstildeling opp til et nivå på 30 % av sine årlige 

utslippstildelinger fram til det aktuelle året til etterfølgende år fram til 2030. 

4. En medlemsstat kan overføre opptil 5 % av sin årlige utslippstildeling for et gitt år til andre medlemsstater for årene  

2021–2025, og opptil 10 % for årene 2026–2030. Den mottakende medlemsstaten kan bruke denne mengden til å oppfylle 

kravene i artikkel 9 for det aktuelle året eller for etterfølgende år fram til 2030. 

5. En medlemsstat hvis gjennomgåtte klimagassutslipp for et gitt år er lavere enn dens årlige utslippstildeling for det aktuelle 

året, kan, idet det tas hensyn til bruken av fleksibilitetsordningene fastsatt i nr. 1–4 i denne artikkel og i artikkel 6, overføre 

denne overskytende delen av sin årlige utslippstildeling til andre medlemsstater. Den mottakende medlemsstaten kan bruke 

denne mengden til å oppfylle kravene i artikkel 9 for det aktuelle året eller for etterfølgende år fram til 2030. 

6. Medlemsstatene kan bruke inntekter fra overføringer av årlige utslippstildelinger i henhold til nr. 4 og 5 til å bekjempe 

klimaendringene i Unionen eller i tredjestater. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle tiltak som treffes i 

henhold til dette nummer. 

7. Enhver overføring av årlige utslippstildelinger i henhold til nr. 4 og 5 kan være resultatet av et prosjekt eller et program 

for begrensning av klimagassutslipp som er gjennomført i den selgende medlemsstaten og finansiert av den mottakende 

medlemsstaten, forutsatt at dobbelttelling unngås og sporbarhet sikres. 

8. Medlemsstatene kan bruke godskrevne utslippsenheter utstedt til prosjekter i henhold til artikkel 24a nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF, til å oppfylle kravene i artikkel 9 i denne forordning uten noen mengdebegrensning, forutsatt at dobbelttelling 

unngås. 

Artikkel 6 

Fleksibilitetsordning for visse medlemsstater etter reduksjon av EU ETS-kvoter 

1. Medlemsstatene oppført i vedlegg II til denne forordning, kan få en begrenset annullering på opptil høyst 100 millioner 

EU ETS-kvoter som samlet tas i betraktning for deres oppfyllelse av kravene i denne forordning. Slik annullering skal gjøres fra 

auksjonsmengdene i den berørte medlemsstaten i samsvar med artikkel 10 i direktiv 2003/87/EF. 

2. EU ETS-kvotene som tas i betraktning i henhold til nr. 1 i denne artikkel, skal anses som EU ETS-kvoter i omløp i 

henhold til artikkel 1 nr. 4 i beslutning (EU) 2015/1814. 

Ved første gjennomgåelse i henhold til artikkel 3 i nevnte beslutning skal Kommisjonen vurdere om den skal opprettholde 

regnskapsføringen angitt i første ledd i dette nummer.  
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3. Medlemsstatene oppført i vedlegg II, skal senest 31. desember 2019 underrette Kommisjonen om eventuelle planer om å 

benytte den begrensede annulleringen av EU ETS-kvoter nevnt i nr. 1 i denne artikkel, opp til den prosentsatsen som er oppført 

i vedlegg II for hvert år i tidsrommet 2021–2030 for hver berørt medlemsstat for dens oppfyllelse av kravene i artikkel 9. 

Medlemsstatene oppført i vedlegg II, kan beslutte å endre den meldte prosentsatsen nedover én gang i 2024 og én gang i 2027.  

I slike tilfeller skal den berørte medlemsstaten underrette Kommisjonen om dette innen henholdsvis 31. desember 2024 eller 

31. desember 2027. 

4. På anmodning fra en medlemsstat skal den sentrale forvalteren som er utpekt i henhold til artikkel 20 nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF («den sentrale forvalteren»), ta i betraktning en mengde på opptil den samlede mengden fastsatt i henhold til 

artikkel 4 nr. 4 i denne forordning for den aktuelle medlemsstatens oppfyllelse av kravene i artikkel 9 i denne forordning. En 

tidel av den samlede mengden av EU ETS-kvoter som er fastsatt i henhold til artikkel 4 nr. 4 i denne forordning, skal annulleres 

i henhold til artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF for hvert år fra 2021 til 2030 for den aktuelle medlemsstaten. 

5. Dersom en medlemsstat i samsvar med nr. 3 i denne artikkel har underrettet Kommisjonen om sin beslutning om å endre 

den tidligere meldte prosentsatsen nedover, skal en tilsvarende lavere mengde EU ETS-kvoter annulleres for den aktuelle 

medlemsstaten for hvert år i henholdsvis 2026–2030 eller 2028–2030. 

Artikkel 7 

Ytterligere bruk av et nettoopptak på opptil 280 millioner fra LULUCF 

1. I den grad en medlemsstats klimagassutslipp overstiger dens årlige utslippstildelinger for et gitt år, herunder eventuelle 

årlige utslippstildelinger som er avsatt i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i denne forordning, kan en mengde opp til summen av 

samlet nettoopptak og samlet nettoutslipp fra de kombinerte arealregnskapskategoriene skogkledde arealer, avskogede arealer, 

forvaltet dyrket mark, forvaltet gressmark og, med forbehold for de delegerte rettsaktene som er vedtatt i samsvar med nr. 2 i 

denne artikkel, forvaltede skogarealer og forvaltede våtmarksområder, som nevnt i bokstav a) og b) i artikkel 2 nr. 1 i 

forordning (EU) 2018/841, tas i betraktning med henblikk på dens oppfyllelse av kravene i artikkel 9 i denne forordning for det 

aktuelle året, forutsatt at 

a) den akkumulerte mengden som tas i betraktning for denne medlemsstaten for alle årene i tidsrommet 2021–2030, ikke 

overstiger den største mengden samlede nettoopptak fastsatt i vedlegg III til denne forordning for den berørte 

medlemsstaten, 

b) en slik mengde overstiger denne medlemsstatens krav i henhold til artikkel 4 i forordning (EU) 2018/841, 

c) medlemsstaten ikke har ervervet mer nettoopptak i henhold til forordning (EU) 2018/841 fra andre medlemsstater enn den 

har overført, 

d) medlemsstaten har oppfylt kravene i forordning (EU) 2018/841, og 

e) medlemsstaten har framlagt en beskrivelse av den tiltenkte bruken av fleksibilitetsordningen som er tilgjengelig i henhold 

til dette nummer i samsvar med artikkel 7 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 525/2013. 

2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 13 i denne forordning for å endre tittelen på 

forordningens vedlegg III med hensyn til arealregnskapskategoriene for å 

a) ta hensyn til bidraget fra arealregnskapskategorien forvaltede skogarealer og samtidig overholde den største mengden 

samlet nettoopptak for hver medlemsstat nevnt i vedlegg III til denne forordning, dersom delegerte rettsakter som fastsetter 

referansenivåer for skog, er vedtatt i samsvar med artikkel 8 nr. 8 eller 9 i forordning (EU) 2018/841, og 

b) ta hensyn til bidraget fra arealregnskapskategorien forvaltede våtmarksområder og samtidig overholde den største mengden 

samlet nettoopptak for hver medlemsstat nevnt i vedlegg III til denne forordning, dersom det kreves at alle medlemsstater 

skal regnskapsføre denne kategorien i henhold til forordning (EU) 2018/841.  
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Artikkel 8 

Korrigerende tiltak 

1. Dersom Kommisjonen i sin årlige vurdering i henhold til artikkel 21 i forordning (EU) nr. 525/2013, og idet det tas 

hensyn til den tiltenkte bruken av fleksibilitetsordningene nevnt i artikkel 5, 6 og 7 i denne forordning, fastslår at en 

medlemsstat ikke gjør tilstrekkelige framskritt med hensyn til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 4 i denne 

forordning, skal den aktuelle medlemsstaten innen tre måneder framlegge for Kommisjonen en plan for korrigerende tiltak som 

omfatter 

a) ytterligere tiltak som medlemsstatene skal gjennomføre for å oppfylle sine særlige forpliktelser i henhold til artikkel 4 i 

denne forordning, gjennom nasjonale politikker og virkemidler og gjennomføring av unionstiltak, 

b) en klar tidsplan for gjennomføring av slike tiltak, som gjør det mulig å vurdere årlige framskritt i gjennomføringen. 

2. I samsvar med sitt årlige arbeidsprogram skal Det europeiske miljøbyrået bistå Kommisjonen i dens arbeid for å vurdere 

slike planer for korrigerende tiltak. 

3. Kommisjonen kan avgi en uttalelse om robustheten i planene for korrigerende tiltak som er framlagt i samsvar med nr. 1, 

og skal i så fall gjøre dette innen fire måneder etter mottak av disse planene. Den berørte medlemsstaten skal ta størst mulig 

hensyn til Kommisjonens uttalelse og kan derfor revidere sin plan for korrigerende tiltak. 

Artikkel 9 

Samsvarskontroll 

1. Dersom de gjennomgåtte klimagassutslippene i en medlemsstat overstiger dens årlige utslippstildeling for et bestemt år i 

perioden, og idet det tas hensyn til nr. 2 i denne artikkel og fleksibilitetsordningen som er brukt i samsvar med artikkel 5, 6 og 

7, får følgende tiltak anvendelse i 2027 og 2032: 

a) Til medlemsstatens klimagassutslippstall for det påfølgende året legges det til en mengde tilsvarende mengden i tonn CO2-

ekvivalenter av de overskytende klimagassutslippene, multiplisert med en faktor på 1,08, i samsvar med tiltakene vedtatt i 

henhold til artikkel 12. 

b) Medlemsstaten skal midlertidig forbys å overføre noen del av sin årlige utslippstildeling til en annen medlemsstat fram til 

den har oppfylt kravene i artikkel 4. 

Den sentrale forvalteren skal innføre forbudet nevnt i første ledd bokstav b), i EU-registeret. 

2. Dersom en medlemsstats klimagassutslipp i enten tidsrommet 2021–2025 eller 2026–2030 nevnt i artikkel 4 i forordning 

(EU) 2018/841, oversteg dens klimagassopptak, som fastsatt i samsvar med artikkel 12 i nevnte forordning, skal den sentrale 

forvalteren trekke fra den aktuelle medlemsstatens årlige utslippstildelinger en mengde tilsvarende disse overskytende 

klimagassutslippene i tonn CO2-ekvivalenter for de relevante årene. 

Artikkel 10 

Tilpasninger 

1. Kommisjonen skal tilpasse de årlige utslippstildelingene for hver medlemsstat i henhold til artikkel 4 i denne forordning 

for å ta hensyn til 

a) tilpasninger til antall EU ETS-kvoter som er utstedt i henhold til artikkel 11 i direktiv 2003/87/EF som følge av en endring 

med hensyn til hvilke kilder som er relevante for nevnte direktivs virkeområde, i samsvar med de kommisjonsbeslutningene 

som treffes i henhold til nevnte direktiv om den endelige godkjenningen av de nasjonale tildelingsplanene for tidsrommet 

2008–2012, 

b) tilpasninger til henholdsvis antall EU ETS-kvoter eller godskrevne utslippsenheter utstedt i henhold til artikkel 24 og 24a i 

direktiv 2003/87/EF når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp i en medlemsstat, og 

c) tilpasninger til antall EU ETS-kvoter i forbindelse med klimagassutslipp fra anlegg som er unntatt fra EU ETS i samsvar 

med artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF, i det tidsrommet de er unntatt.  
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2. Mengden som er angitt i vedlegg IV, skal legges til den årlige utslippstildelingen for år 2021 for hver medlemsstat som er 

nevnt i det nevnte vedlegget. 

3. Kommisjonen skal offentliggjøre tallene som følger av slike tilpasninger. 

Artikkel 11 

Sikkerhetsreserve 

1. En sikkerhetsreserve som tilsvarer en mengde på opptil 105 millioner tonn CO2-ekvivalenter, skal være opprettet i EU-

registeret, med forbehold for at unionsmålet nevnt i artikkel 1 er oppfylt. Sikkerhetsreserven skal være tilgjengelig i tillegg til 

fleksibilitetsordningene fastsatt i artikkel 5, 6 og 7. 

2. En medlemsstat kan utnytte sikkerhetsreserven forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Medlemsstatens BNP per innbygger i markedspriser i 2013, som offentliggjort av Eurostat i april 2016, var lavere enn 

gjennomsnittet i Unionen. 

b) Medlemsstatens akkumulerte klimagassutslipp for årene 2013–2020 i de sektorene som omfattes av denne forordning, er 

lavere enn dens akkumulerte årlige utslippstildelinger for årene 2013–2020. 

c) Medlemsstatens klimagassutslipp overstiger dens årlige utslippstildelinger i tidsrommet 2026–2030, selv om den 

 i) har uttømt fleksibilitetsordningene fastsatt i artikkel 5 nr. 2 og 3, 

 ii) i størst mulig grad har brukt nettoopptak som nevnt i artikkel 7, selv om den mengden ikke når nivået fastsatt i  

vedlegg III, og 

 iii) ikke har foretatt noen nettooverføringer til andre medlemsstater i henhold til artikkel 5. 

3. En medlemsstat som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 i denne artikkel, skal motta en ytterligere mengde fra sikkerhetsreserven 

som maksimalt skal dekke dens underskudd, og som skal brukes til å oppfylle kravene i artikkel 9. Denne mengden skal ikke 

overstige 20 % av dens samlede overoppnåelse i tidsrommet 2013–2020. 

Dersom den resulterende felles mengden som skal mottas av alle medlemsstater som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 2 i denne 

artikkel, overstiger grensen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal den mengden som skal mottas av hver av disse medlemsstatene, 

reduseres på et pro rata-grunnlag. 

4. Alle gjenstående mengder i sikkerhetsreserven etter fordelingen i samsvar med nr. 3 første ledd, skal fordeles mellom 

medlemsstatene nevnt i nevnte ledd proporsjonalt med deres gjenværende underskudd, men skal ikke overstige det. For hver av 

disse medlemsstatene kan denne mengden komme i tillegg til prosentsatsen nevnt i nevnte ledd. 

5. Etter at gjennomgåelsen nevnt i artikkel 19 i forordning (EU) nr. 525/2013 for år 2020 er avsluttet, skal Kommisjonen, for 

hver medlemsstat som oppfyller vilkårene i nr. 2 bokstav a) og b) i denne artikkel, offentliggjøre de mengdene som tilsvarer 

20 % av den samlede overoppnåelsen i tidsrommet 2013–2020, som nevnt i nr. 3 første ledd i denne artikkel. 

Artikkel 12 

Register 

1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 13 for å utfylle denne forordning med sikte på å sikre 

nøyaktig regnskapsføring i henhold til denne forordning gjennom EU-registeret, når det gjelder 

a) de årlige utslippstildelingene, 

b) fleksibilitetsordningene som er brukt i henhold til artikkel 5, 6 og 7, 

c) samsvarskontrollene i henhold til artikkel 9, 

d) tilpasningene i henhold til artikkel 10, og 

e) sikkerhetsreserven i henhold til artikkel 11.  
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2. Den sentrale forvalteren skal gjennomføre en automatisk kontroll av hver enkelt transaksjon i EU-registeret som følge av 

denne forordning, og skal om nødvendig blokkere transaksjoner for å sikre at det ikke forekommer uregelmessigheter. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a)–e) og i nr. 2, skal være tilgjengelige for offentligheten. 

Artikkel 13 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 12 nr. 1, skal gis Kommisjonen for en 

periode på fem år fra 9. juli 2018. 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 slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 12 nr. 1, kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet 

eller Rådet. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 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 rådspørre sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar med 

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

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 2 og artikkel 12 nr. 1, 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. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 14 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for klimaendringer nedsatt ved forordning (EU) nr. 525/2013. Nevnte komité skal 

være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 15 

Gjennomgåelse 

1. Denne forordning skal gjennomgås jevnlig, idet det blant annet tas hensyn til utviklingen av nasjonale forhold, hvordan 

alle sektorer i økonomien bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, den internasjonale utviklingen og arbeidet for å nå de 

langsiktige målene i Paris-avtalen. 

2. Kommisjonen skal innen seks måneder etter hver globale gjennomgang avtalt i henhold til artikkel 14 i Paris-avtalen, 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne forordning, herunder balansen mellom tilbud 

og etterspørsel for årlige utslippstildelinger, samt om denne forordnings bidrag til Unionens generelle mål for reduksjon av 

klimagassutslipp for 2030 og dens bidrag til oppnåelse av målene i Paris-avtalen, særlig med hensyn til behovet for ytterligere 

EU-politikk og -tiltak, i lys av de nødvendige reduksjonene i klimagassutslipp i Unionen og dens medlemsstater, herunder en 

ramme for tiden etter 2030, og den kan også eventuelt framlegge forslag. 

Disse rapportene skal ta hensyn til de strategiene som er utarbeidet i henhold til artikkel 4 i forordning (EU) nr. 525/2013 med 

sikte på å bidra til å utforme en langsiktig strategi for Unionen. 
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Artikkel 16 

Endringer av forordning (EU) nr. 525/2013 

I forordning (EU) nr. 525/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 7 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Ny bokstav skal lyde: 

«aa) Fra og med 2023, sine menneskeskapte utslipp av klimagasser nevnt i artikkel 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/842(*) for år X-2, i samsvar med rapporteringskravene i FNs rammekonvensjon om 

klimaendring. 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og kommisjonsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om medlemsstatenes bindende årlige 

reduksjoner av klimagassutslipp i tidsrommet 2021–2030 som bidrag til klimatiltak for å oppfylle forpliktelsene i 

henhold til Paris-avtalen, og om endring av forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 av 19.6.2018, s. 26).» 

b) Annet ledd skal lyde: 

«I sine rapporter skal medlemsstatene hvert år underrette Kommisjonen om eventuelle planer om å bruke fleksibilitets-

ordningene fastsatt i artikkel 5 nr. 4 og 5 og artikkel 7 i forordning (EU) 2018/842, samt om bruken av inntekter i 

samsvar med artikkel 5 nr. 6 i nevnte forordning. Innen tre måneder etter å ha mottatt disse opplysningene fra 

medlemsstatene, skal Kommisjonen gjøre opplysningene tilgjengelige for komiteen nevnt i artikkel 26 i denne 

forordning.» 

2) I artikkel 13 nr. 1 bokstav c) skal nytt punkt lyde: 

 «ix) fra og med 2023, opplysninger om nasjonal politikk og nasjonale tiltak som er gjennomført for å oppfylle 

forpliktelsene i henhold til forordning (EU) 2018/842, og opplysninger om nasjonale politikker og virkemidler som 

er planlagt med sikte på å begrense klimagassutslipp utover deres forpliktelser i henhold til nevnte forordning.» 

3) I artikkel 14 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«f) fra og med 2023, samlede klimagassframskrivninger og separate anslag over forventede klimagassutslipp for de 

utslippskildene som omfattes av forordning (EU) 2018/842 og direktiv 2003/87/EF.» 

4) I artikkel 21 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«c) Forpliktelser i henhold til artikkel 4 i forordning (EU) nr. 2018/842. Vurderingen skal ta hensyn til utviklingen i 

Unionens politikk og tiltak og til opplysningene fra medlemsstatene. Annethvert år skal vurderingen også inneholde 

den forventede utviklingen i Unionen mot gjennomføringen av dens nasjonalt fastsatte bidrag til Paris-avtalen, som 

inneholder Unionens forpliktelse til reduksjoner i klimagassutslipp for hele økonomien, og den forventede utviklingen 

i medlemsstatene mot oppfyllelsen av deres forpliktelser i henhold til nevnte forordning.» 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Strasbourg 30. mai 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 
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VEDLEGG I 

REDUKSJONER I KLIMAGASSUTSLIPP I MEDLEMSSTATENE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 4 NR.1 

 Reduksjoner i klimagassutslipp i medlemsstatene i 2030 i forhold til 

2005-nivå, fastsatt i samsvar med artikkel 4 nr. 3 

Belgia –35 % 

Bulgaria –0 % 

Den tsjekkiske republikk –14 % 

Danmark –39 % 

Tyskland –38 % 

Estland –13 % 

Irland –30 % 

Hellas –16 % 

Spania –26 % 

Frankrike –37 % 

Kroatia –7 % 

Italia –33 % 

Kypros –24 % 

Latvia –6 % 

Litauen –9 % 

Luxembourg –40 % 

Ungarn –7 % 

Malta –19 % 

Nederland –36 % 

Østerrike –36 % 

Polen –7 % 

Portugal –17 % 

Romania –2 % 

Slovenia –15 % 

Slovakia –12 % 

Finland –39 % 

Sverige –40 % 

Det forente kongerike –37 % 
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VEDLEGG II 

MEDLEMSSTATER SOM KAN FÅ EN BEGRENSET ANNULLERING AV EU ETS-KVOTER SOM TAS I BETRAKTNING FOR 

OPPFYLLELSE AV KRAVENE I ARTIKKEL 6 

 
Største prosentsats av klimagassutslipp i 2005, fastsatt i samsvar med 

artikkel 4 nr. 3 

Belgia 2 % 

Danmark 2 % 

Irland 4 % 

Luxembourg 4 % 

Malta 2 % 

Nederland 2 % 

Østerrike 2 % 

Finland 2 % 

Sverige 2 % 
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VEDLEGG III 

SAMLET NETTOOPPTAK FRA SKOGKLEDDE AREALER, AVSKOGEDE AREALER, FORVALTET DYRKET MARK OG 

FORVALTET GRESSMARK SOM MEDLEMSSTATENE KAN TA I BETRAKTNING FOR OPPFYLLELSE AV KRAVENE I 

ARTIKKEL 7 NR. 1 BOKSTAV A) FOR TIDSROMMET 2021–2030 

 Største mengde uttrykt i millioner tonn CO2-ekvivalenter 

Belgia 3,8 

Bulgaria 4,1 

Den tsjekkiske republikk 2,6 

Danmark 14,6 

Tyskland 22,3 

Estland 0,9 

Irland 26,8 

Hellas 6,7 

Spania 29,1 

Frankrike 58,2 

Kroatia 0,9 

Italia 11,5 

Kypros 0,6 

Latvia 3,1 

Litauen 6,5 

Luxembourg 0,25 

Ungarn 2,1 

Malta 0,03 

Nederland 13,4 

Østerrike 2,5 

Polen 21,7 

Portugal 5,2 

Romania 13,2 

Slovenia 1,3 

Slovakia 1,2 

Finland 4,5 

Sverige 4,9 

Det forente kongerike 17,8 

Største mengde i alt: 280 
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VEDLEGG IV 

MENGDE FOR TILPASNING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 10 NR. 2 

 Tonn CO2-ekvivalenter 

Bulgaria 1 602 912 

Den tsjekkiske republikk 4 440 079 

Estland 145 944 

Kroatia 1 148 708 

Latvia 1 698 061 

Litauen 2 165 895 

Ungarn 6 705 956 

Malta 774 000 

Polen 7 456 340 

Portugal 1 655 253 

Romania 10 932 743 

Slovenia 178 809 

Slovakia 2 160 210 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1756 

av 23. oktober 2019 

om endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til oppføring av Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irland på listen over tredjestater som det er tillatt å innføre 

forsendelser av høy og halm til Unionen fra(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 19 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union (TEU). Den 11. april 2019 vedtok Det europeiske råd beslutning 

(EU) 2019/584(2) om forlengelse av fristen i henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU etter avtale med Det forente kongerike.  

I samsvar med nevnte beslutning er fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i TEU ytterligere forlenget til 31. oktober 2019. 

Unionsretten vil derfor opphøre å gjelde for og i Det forente kongerike fra 1. november 2019 («utmeldingsdatoen»). 

2) Direktiv 97/78/EF av 18. desember 1997 fastsetter prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter 

som innføres til Unionen fra tredjestater. I henhold til artikkel 19 nr. 1 i nevnte direktiv skal Kommisjonen utarbeide en 

liste over planteprodukter som skal gjennomgå veterinærkontroll på grensen fordi de kan innebære en fare for spredning 

til Unionen av infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer hos dyr, og en liste over tredjestater som kan gis 

tillatelse til å eksportere disse planteproduktene til Unionen. 

3) I samsvar med dette er halm og høy oppført i vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004(3) som 

planteprodukter som er underlagt veterinærkontroll på grensen, og vedlegg V til nevnte forordning inneholder en liste 

over stater som medlemsstatene har tillatelse til å importere høy og halm fra. 

4) Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland har gitt de nødvendige garantier for at nevnte stat vil oppfylle 

vilkårene fastsatt i forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til innførsel til Unionen av forsendelser av handelsvarer av 

høy og halm fra utmeldingsdatoen, ved å fortsette å overholde Unionens regelverk i en innledende periode på minst ni 

måneder. 

5) Derfor, tatt i betraktning disse særskilte garantiene fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og for å 

unngå unødvendige handelsforstyrrelser etter utmeldingsdatoen, bør Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland 

oppføres på listen i vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 over stater som er godkjent for innførsel til Unionen av 

forsendelser av halm og høy. 

6) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 bør derfor endres. 

7) Denne forordning bør få anvendelse fra 1. november 2019, med mindre unionsretten fortsatt gjelder for og i Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irland på nevnte dato. 

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

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 24.10.2019, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 270/2019 av  

31. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(2) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/584 truffet etter avtale med Det forente kongerike 11. april 2019 om forlengelse av fristen i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (EUT L 101 av 11.4.2019, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved 

Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater (EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11). 

2019/EØS/102/26 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2019. 

Den får imidlertid ikke anvendelse dersom unionsretten fortsatt gjelder for og i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irland på nevnte dato. 

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

Utferdiget i Brussel 23. oktober 2019. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 innsettes følgende rad etter posten for Chile: 

«GB Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1758 

av 23. oktober 2019 

om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføring av Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irland og dets kronbesittelser på listen over tredjestater, territorier, soner 

eller segmenter som det er tillatt å innføre forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske union fra(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 22 og artikkel 61 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union (TEU). Den 11. april 2019 vedtok Det europeiske råd beslutning 

(EU) 2019/584(2) om forlengelse av fristen i henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU etter avtale med Det forente kongerike.  

I samsvar med nevnte beslutning er fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i TEU ytterligere forlenget til 31. oktober 2019. 

Unionsretten vil derfor opphøre å gjelde for og i Det forente kongerike fra 1. november 2019 («utmeldingsdatoen»). 

2) Ved vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008(3) er det opprettet en liste over tredjestater, territorier, 

soner eller segmenter som det er tillatt å innføre akvakulturdyr til Unionen fra. 

3) Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland har gitt de nødvendige garantier for at nevnte stat og dens 

kronbesittelser for visse handelsvarer vil oppfylle vilkårene fastsatt i forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til 

innførsel til Unionen av forsendelser av akvakulturdyr fra utmeldingsdatoen, ved å fortsette å overholde Unionens 

regelverk i en innledende periode på minst ni måneder. 

4) Derfor, tatt i betraktning disse særskilte garantiene fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og for å 

unngå unødvendige handelsforstyrrelser etter utmeldingsdatoen, bør Det forente kongerike og dets kronbesittelser 

oppføres på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 over tredjestater, territorier, soner eller segmenter som 

det er tillatt å innføre forsendelser av akvakulturdyr til Unionen fra. 

5) Vedlegg III til forordning (EU) nr. 1251/2008 bør derfor endres. 

6) Denne forordning bør få anvendelse fra 1. november 2019, med mindre unionsretten fortsatt gjelder for og i Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irland på nevnte dato. 

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

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 24.10.2019, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 270/2019 av  

31. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(2) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/584 truffet etter avtale med Det forente kongerike 11. april 2019 om forlengelse av fristen i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (EUT L 101 av 11.4.2019, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og 

krav til utstedelse av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, og om 

utarbeiding av en liste over smittebærende arter (EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41). 

2019/EØS/102/27 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2019. 

Den får imidlertid ikke anvendelse dersom unionsretten fortsatt gjelder for og i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irland på nevnte dato. 

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

Utferdiget i Brussel 23. oktober 2019. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I tabellen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1251/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes etter posten for Cookøyene: 

«GB 
Det forente kongerike Storbritannia 

og Nord-Irland 
X X X 

 
Hele landet 

GG Guernsey X X X  Hele landet» 

b) Følgende rader innsettes etter posten for Israel: 

«IM Isle of Man X    Hele landet 

JE Jersey X X X  Hele landet» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2019/1773 

av 23. oktober 2019 

om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Det sameinte kongeriket 

Storbritannia og Nord-Irland med kroneige(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising 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), særleg artikkel 5 nr. 2 tredje leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Den 29. mars 2017 la Det sameinte kongeriket fram meldinga om at denne staten aktar å melde seg ut av Unionen i 

samsvar med artikkel 50 i traktaten om Den europeiske unionen (TEU). Den 11. april 2019 vedtok Det europeiske rådet 

avgjerd (EU) 2019/584(2) om lenging av fristen i medhald av artikkel 50 nr. 3 i TEU etter avtale med Det sameinte 

kongeriket. I samsvar med den nemnde avgjerda har fristen som er fastsett i artikkel 50 nr. 3 i TEU, vorte lengt til  

31. oktober 2019. Unionsretten vil difor ikkje lenger gjelde for og i Det sameinte kongeriket frå 1. november 2019 

(«utmeldingsdatoen»). 

2) I samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001 skal medlemsstatar, tredjestatar eller regionar i desse statane klassifiserast i 

éin av tre kategoriar med omsyn til status for bovin spongiform encefalopati (BSE): svært liten BSE-risiko, kontrollert 

BSE-risiko og ikkje-fastsett BSE-risiko. 

3) Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland har lagt fram ein søknad for Kommisjonen om å få fastsett BSE-

statusen sin, saman med opplysningar om at kroneiga òg er omfatta. Søknaden inneheldt dei relevante opplysningane 

om denne staten og kroneiga med omsyn til dei kriteria og dei moglege risikofaktorane som er fastsette i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 999/2001. 

4) Skottland er i dag klassifisert i kategorien for svært liten risiko, men 18. oktober 2018 vart eit nytt tilfelle av BSE 

stadfesta i denne regionen av Det sameinte kongeriket. Skottland oppfyller difor ikkje lenger dei krava som er fastsette i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 999/2001 med omsyn til kategorien for svært liten risiko. Skottland bør difor 

klassifiserast i kategorien for kontrollert risiko. 

5) Når det gjeld BSE-statusen til Nord-Irland, vert risikoen i Nord-Irland rekna for å vere svært liten, medan resten av Det 

sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland med kroneige vert rekna for å ha ein kontrollert BSE-risiko. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 24.10.2019, s. 116, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 270/2019 av  

31. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/584 truffet etter avtale med Det forente kongerike av 11. april 2019 om forlengelse av fristen i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (TEU L 101 av 11.4.2019, s. 1). 

2019/EØS/102/28 
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6) På grunnlag av dei konkrete opplysningane som er nemnde ovanfor, og for å unngå unaudsynlege handelsforstyrringar 

frå utmeldingsdatoen, bør difor Nord-Irland førast opp på lista over regionar i tredjestatar i del A i vedlegget til 

kommisjonsvedtak 2007/453/EF(1), og resten av Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland med kroneige 

bør førast opp i del B i det nemnde vedlegget med klassifisering av statar eller regionar i høve til BSE-status. Vedlegget 

til det nemnde vedtaket bør difor endrast. 

7) Denne avgjerda bør nyttast frå 1. november 2019. Ho bør likevel ikkje nyttast dersom unionsretten framleis gjeld for og 

i Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland på den nemnde datoen. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert endra slik det er fastsett i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. november 2019. 

Ho skal likevel ikkje nyttast dersom unionsretten framleis gjeld for og i Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland 

på den nemnde datoen. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 23. oktober 2019 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

  

  

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

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

Vedlegget til vedtak 2007/453/EF skal lyde: 

«VEDLEGG 

LISTE OVER STATAR ELLER REGIONAR 

A. Statar eller regionar med ein svært liten BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Belgia 

— Bulgaria 

— Tsjekkia 

— Danmark 

— Tyskland 

— Estland 

— Kroatia 

— Italia 

— Kypros 

— Latvia 

— Litauen 

— Luxembourg 

— Ungarn 

— Malta 

— Nederland 

— Austerrike 

— Polen 

— Portugal 

— Romania 

— Slovenia 

— Slovakia 

— Spania 

— Finland 

— Sverige 

Statar i Det europeiske frihandelssambandet (EFTA) 

— Island 

— Liechtenstein 

— Noreg 

— Sveits 

Tredjestatar 

— Argentina 

— Australia 

— Brasil 
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— Chile 

— Colombia 

— Costa Rica 

— India 

— Israel 

— Japan 

— Namibia 

— New Zealand 

— Panama 

— Paraguay 

— Peru 

— Singapore 

— Sambandsstatane 

— Uruguay 

Regionar i tredjestatar 

— Nord-Irland 

B. Statar eller regionar med ein kontrollert BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Irland 

— Hellas 

— Frankrike 

Tredjestatar 

— Canada 

— Guernsey 

— Isle of Man 

— Jersey 

— Mexico 

— Nicaragua 

— Sør-Korea 

— Taiwan 

— Det sameinte kongeriket bortsett frå regionen Nord-Irland 

C. Statar eller regionar som det ikkje er fastsett BSE-risiko for 

— Statar eller regionar som ikkje er oppførte under bokstav A eller B.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2019/1769 

av 23.oktober 2019 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar  

og veterinæreiningar i TRACE(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll ved handel med visse levende dyr og produkter 

innenfor Den europeiske unionen med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1 og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 

90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet andre punktumet og artikkel 6 nr. 5, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

(1) Den 29. mars 2017 la Det sameinte kongeriket fram meldinga om at denne staten aktar å melde seg ut av Unionen i 

samsvar med artikkel 50 i traktaten om Den europeiske unionen (TEU). Den 11. april 2019 vedtok Det europeiske rådet 

avgjerd (EU) 2019/584(4) om lenging av fristen i medhald av artikkel 50 nr. 3 i TEU etter avtale med Det sameinte 

kongeriket. I samsvar den nemnde avgjerda har den fristen som er fastsett i medhald av artikkel 50 nr. 3 i TEU, vorte 

lengt til 31. oktober 2019. Unionsretten vil difor ikkje lenger gjelde for og i Det sameinte kongeriket frå 1. november 

2019 («utmeldingsdatoen»). 

(2) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF(5) er det ført opp ei liste over grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar 

med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF, og ei liste over sentrale, regionale og lokale einingar i det integrerte veterinær-

datasystemet (TRACES). Desse listene er førte opp i vedlegg I og vedlegg II til det nemnde vedtaket. 

(3) På grunnlag av eit framlegg frå Belgia bør godkjenninga av grensekontrollstasjonen i hamna i Zeebrugge utvidast til å 

gjelde for uemballerte produkt som er meinte for konsum. Lista over postane for denne medlemsstaten, slik det er 

fastsett i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, bør difor endrast. 

(4) På grunnlag av eit framlegg frå Danmark bør eit nytt kontrollsenter førast opp ved grensekontrollstasjonen i hamna i 

Esbjerg for kontroll av emballerte produkt. Lista over postane for denne medlemsstaten, slik det er fastsett i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF, bør difor endrast. 

(5) På grunnlag av eit framlegg frå Irland bør godkjenninga av grensekontrollstasjonen i lufthamna i Dublin utvidast til å 

gjelde for emballerte produkt og visse kategoriar av dyr, godkjenninga av grensekontrollstasjonen i hamna i Dublin bør 

utvidast til å gjelde for visse kategoriar dyr og uemballerte produkt som er meinte for konsum, den nye grensekontroll-

stasjonen i hamna i Rosslare bør godkjennast for dyr og produkt og godkjenninga av grensekontrollstasjonen i Shannon 

bør utvidast til å gjelde for alle kategoriar av hestedyr. Lista over postane for denne medlemsstaten, slik det er fastsett i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, bør difor endrast. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 24.10.2019, s. 103, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 270/2019 av  

31. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/584 truffet etter avtale med Det forente kongerike av 11. april 2019 om forlengelse av fristen i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (TEU L 101 av 11.4.2019, s. 1). 

(5) Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1). 
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(6) På grunnlag av eit framlegg frå Spania bør den mellombels opphevinga av godkjenninga av hamna i Santander med 

omsyn til produkt som er meinte for konsum, fjernast. Lista over postane for denne medlemsstaten, slik det er fastsett i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, bør difor endrast. 

(7) På grunnlag av eit framlegg frå Frankrike bør dei nye grensekontrollstasjonane i hamna i Caen-Ouistreham, hamna og 

jarnbana i Calais, hamna i Cherbourg, hamna i Dieppe, hamna i Roscoff og hamna i Saint-Malo godkjennast for visse 

kategoriar av produkt eller visse kategoriar av dyr. I tillegg bør godkjenninga av grensekontrollstasjonen i hamna i 

Dunkerque utvidast til å gjelde for uemballerte produkt som er meinte for konsum. Lista over postane for denne 

medlemsstaten, slik det er fastsett i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, bør difor endrast. 

(8) På grunnlag av eit framlegg frå Nederland bør to nye kontrollsenter førast opp ved grensekontrollstasjonen i hamna i 

Rotterdam for kontroll av visse kategoriar av produkt. Lista over postane for denne medlemsstaten, slik det er fastsett i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, bør difor endrast. 

(9) Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

(10) Denne avgjerda bør nyttast frå 1. november 2019 dersom unionsretten framleis gjeld for og i Det sameinte kongeriket 

Storbritannia og Nord-Irland på den nemnde datoen.  

(11) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr. 

TEKE DENNE AVGJERDA:  

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. november 2019. 

Ho skal likevel ikkje nyttast dersom unionsretten framleis gjeld for og i Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland 

på den nemnde datoen. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 23. oktober 2019 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar: 

(1) I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

(a) Følgjande merknader skal setjast inn i dei særlege merknadene: 

«(17) = Berre for sendingar som vert frakta med veggåande køyretøy på jarnbana Eurotunnel Shuttle 

(18) = Bortsett frå fiskerivarer og muslingar 

(19) = Berre fiskerivarer og muslingar» 

(b) I den delen som gjeld Belgia, skal posten for hamna i Zeebrugge lyde: 

«Zeebrugge BE ZEE 1 P  HC, NHC(2)»  

(c) I den delen som gjeld Danmark, skal posten for hamna i Esbjerg lyde: 

«Esbjerg DK EBJ 1 P E D & F Man 

Terminals 

Denmark ApS 

HC-NT(6), NHC-

NT(4)(6)(11) 

  

Bluewater Shipping HC(2), NHC(2)»  

(d) I den delen som gjeld Irland, vert det gjort følgjande endringar: 

(i) Posten for lufthamna i Dublin skal lyde: 

«Dublin Airport IE DUB 4 A   HC(2), NHC(2)  U(8), E, O» 

(ii) Posten for hamna i Dublin skal lyde: 

«Dublin Port IE DUB 1 P   HC, NHC  U(14), E, O» 

(iii) Følgjande post for hamna i Rosslare vert sett inn etter posten for hamna i Dublin: 

«Rosslare 

Europort 

IE ROS 1 P   HC, NHC  U, E, O» 

(iv) Posten for lufthamna i Shannon skal lyde: 

«Shannon IE SNN 4 A   HC(2), NHC(2)  U(8), E» 

(e) I den delen som gjeld Spania, skal posten for hamna i Santander lyde: 

«Santander ES SDR 1 P   HC, NHC-NT»   

(f) I den delen som gjeld Frankrike, vert det gjort følgjande endringar: 

(i) Følgjande postar for hamna i Caen-Ouistreham og for hamna og jarnbana i Calais vert sette inn etter posten for 

Brest: 

«Caen-Ouistreham FR CFR 1 P  HC(1), NHC U(8), E, O 

Calais FR CQF 1 P, F(17) Port HC(2)(18), NHC(2) U(8), E, O(14)» 

Eurotunnel HC(18), NHC U(8), E 

STEF HC(1)(19)»  
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(ii) Følgjande post for hamna i Cherbourg vert sett inn etter posten for Châteauroux-Déols: 

«Cherbourg FR CER 1 P  HC(1), NHC U(8), E, O(14)» 

(iii) Følgjande post for hamna i Dieppe vert sett inn etter posten for Deauville: 

«Dieppe FR DPE 1 P  HC(1), NHC U(8), E, O(14)» 

(iv) Posten for hamna i Dunkerque skal lyde: 

«Dunkerque FR DKK 1 P 
Route des 

Amériques 
HC(1), NHC(1)(2)»  

(v) Følgjande post for hamna i Roscoff vert sett inn etter posten for Roissy Charles-de-Gaulle: 

«Roscoff FR ROS 1 P  HC(1), NHC  

(vi) Følgjande post for hamna i Saint-Malo vert sett inn etter posten for Rouen: 

«Saint-Malo FR SML 1 P  HC(1), NHC U(8), E, O» 

(g) I den delen som gjeld Nederland, skal posten for hamna i Rotterdam lyde: 

«Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo 

Karimatastraat 

HC, NHC-T(FR), NHC-

NT 

  

Eurofrigo, Abel 

Tasmanstraat 

HC   

Frigocare 

Rotterdam B.V. 

HC(2)   

Agro Merchants 

Maasvlakte B.V. 

HC(2), NHC(2)   

Kloosterboer Delta 

Terminal 

HC(2)   

Maastank B.V. NHC-NT(6)   

Agro Merchants 

Westland 

Warehousing B.V. 

HC(2)  

Van Duijn 

Coldstore B.V. 

HC, NHC(2)»  

(h)  Den delen som gjeld Det sameinte kongeriket, går ut. 

(2) I vedlegg II går den delen som gjeld Det sameinte kongeriket, ut. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/545 

av 3. april 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for 

verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapir-

oppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning 

(EU) nr. 236/2012(1), særlig artikkel 25 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030(2) skal den beslutningen få anvendelse 

fra dagen etter at traktatene opphører å gjelde for og i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (heretter kalt «Det 

forente kongerike») i henhold til artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union, med mindre en utmeldingsavtale har 

trådt i kraft innen nevnte dato, eller toårsperioden nevnt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union er blitt 

forlenget. 

2) Den 22. mars 2019 vedtok Det europeiske råd beslutning (EU) 2019/476(3) om forlengelse av fristen i henhold til 

artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union etter avtale med Det forente kongerike. Følgelig vil det andre 

vilkåret for anvendelsen av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030, det vil si at toårsperioden omhandlet i artikkel 

50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske Union ikke er blitt forlenget, ikke bli oppfylt. 

3) Årsakene som ligger til grunn for gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030, er imidlertid de samme, uavhengig av en 

eventuell forlengelse av perioden nevnt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union. Ved en utmelding uten 

en avtale etter den forlengede perioden består særlig de potensielle risikoene for visse tjenester som ytes til Unionens 

aktører av verdipapirsentraler som allerede har fått tillatelse i Det forente kongerike, og som ikke kan erstattes på kort 

sikt. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 bør derfor få anvendelse dersom Det forente kongerike melder seg ut 

av Unionen uten en avtale. 

4) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 bør derfor endres. 

5) Denne beslutning bør tre i kraft så snart som mulig for å sikre at den får anvendelse dersom Det forente kongerike 

melder seg ut av Unionen uten en utmeldingsavtale etter utløpet av perioden nevnt i artikkel 50 nr. 3 i traktaten om Den 

europeiske union, som ble forlenget av Det europeiske råd 22. mars 2019. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 2 i gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/2030 skal tredje ledd lyde: 

«Denne beslutning får imidlertid ikke anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike Storbritannia 

og Nord-Irland i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i traktaten om Den europeiske union har trådt i kraft innen datoen omhandlet i 

annet ledd i denne artikkel.» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 4.4.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2019 av 31. oktober 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for 

verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 (EUT L 325 av 20.12.2018, s. 47). 

(3) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/476 truffet etter avtale med Det forente kongerike 22. mars 2019 om forlengelse av perioden i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (EUT L 80 I av 22.3.2019, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 3. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 102/417 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/1795 

av 24. oktober 2019 

om endring av forordning (EU) 2019/501 og (EU) 2019/502 med hensyn til deres anvendelsesperiode(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1 og 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) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland («Det forente kongerike») underretningen 

om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union («TEU»). 

Traktatene vil opphøre å gjelde for Det forente kongerike fra det tidspunktet avtalen om utmelding trer i kraft, eller 

dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, med mindre Det europeiske råd etter avtale med Det 

forente kongerike ved enstemmighet beslutter å forlenge fristen. 

2) Som et ledd i forberedelsene på at Det forente kongerike kunne forlate Unionen uten en avtale 30. mars 2019, ble 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/501(3) med mål om å sikre grunnleggende forbindelser ved gods- og 

persontransport på vei og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502(4) med mål om å sikre grunnleggende 

luftfartsforbindelser mellom Unionen og Det forente kongerike, vedtatt 25. mars 2019. 

3) Etter å ha samtykket i en første forlengelse 22. mars 2019 vedtok Det europeiske råd beslutning (EU) 2019/584(5)  

11. april 2019, der det etter en ny anmodning fra Det forente kongerike samtykket i å forlenge fristen fastsatt i artikkel 

50 nr. 3 i TEU til 31. oktober 2019. Med mindre en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike har trådt i kraft 

innen dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike, eller Det europeiske råd etter avtale 

med Det forente kongerike ved enstemmighet beslutter å forlenge fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i TEU for tredje 

gang, vil fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i TEU opphøre å gjelde 31. oktober 2019.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279I av 31.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 272/2019 av 

31. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 25. september 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 22. oktober 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 24. oktober 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/501 av 25. mars 2019 om felles regler som sikrer grunnleggende forbindelser ved gods- 

og persontransport på vei i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen (EUT L 85I av 

27.3.2019, s. 39). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502 av 15. mars 2019 om felles regler som sikrer grunnleggende luftfartsforbindelser i 

forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen (EUT L 85I av 27.3.2019, s. 49). 

(5) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/584 truffet etter avtale med Det forente kongerike 11. april 2019 om forlengelse av fristen i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (EUT L 101 av 11.4.2019, s. 1). 
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4) Forordning (EU) 2019/501 opphører å gjelde 31. desember 2019 og forordning (EU) 2019/502 opphører å gjelde  

30. mars 2020. For å håndtere virkningene av forlengelsen av fristen i artikkel 50 nr. 3 i TEU med sju måneder, bør 

anvendelsesperioden for nevnte forordninger forlenges, idet det tas hensyn til prinsippene som ligger til grunn for 

beredskapstiltakene og deres opprinnelig planlagte anvendelsesperioder. 

5) I lys av forlengelsen på sju måneder av fristen nevnt i artikkel 50 nr. 3 i TEU bør anvendelsesperioden for forordning 

(EU) 2019/501 forlenges med sju måneder, til 31. juli 2020, for å opprettholde en anvendelsesperiode på ni måneder fra 

Det forente kongerikes utmelding av Unionen i tråd med den opprinnelige hensikten og for å sikre at forordningens mål 

om midlertidig å opprettholde veiforbindelsene når Det forente kongerike forlater Unionen, oppnås i forordningens 

anvendelsesperiode. 

6) Det er nødvendig å sikre at passasjerer kan tas opp og slippes av i grenseregionen i Irland i forbindelse med internasjonal 

rutetransport og spesiell rutetransport av personer mellom Irland og Nord-Irland i den samme seksmånedersperioden i tråd 

med den opprinnelige hensikten. Derfor bør henvisningen til sluttdatoen nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav d) i forordning 

(EU) 2019/501 erstattes med en henvisning til en periode på seks måneder fra anvendelsesdatoen for nevnte forordning. 

7) For å sikre at passasjerer fortsatt kan tas opp og slippes av i grenseregionen i Irland i forbindelse med internasjonal 

rutetransport og spesiell rutetransport av personer mellom Irland og Nord-Irland, bør gyldigheten av godkjenninger for 

britiske turvogn- og bussoperatører nevnt i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) 2019/501 også tilpasses til den nye datoen 

da den forordningen opphører å gjelde. 

8) Kommisjonens frist til å utøve den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) 2019/501 bør 

tilpasses til den nye datoen da nevnte forordning opphører å gjelde. 

9) I lys av forlengelsen på sju måneder av fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i TEU og i fravær av eventuelle tilpasninger 

ville forordning (EU) 2019/502 fått anvendelse i under halvparten av den opprinnelig planlagte perioden dersom den 

opphørte å gjelde 30. mars 2020. Dette ville i vesentlig grad begrense den perioden da britiske operatører ville kunne 

utføre flyginger til Unionen. For å gjenspeile den første planlagte anvendelsesperioden bør derfor anvendelsesperioden 

for forordning (EU) 2019/502 forlenges med sju måneder. For å sammenfalle med den siste dagen i IATAs 

sommersesong 2020 bør forordning (EU) 2019/502 opphøre å gjelde senest 24. oktober 2020. 

10) Med tanke på at saken hastet i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av Unionen, ble det ansett som 

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

rolle i Den europeiske union, vedlagt traktaten om Den europeiske union, traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

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

unions tidende og bør få anvendelse fra dagen etter at traktatene opphøre å gjelde for Det forente kongerike. Den bør 

imidlertid ikke få anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike i samsvar med artikkel 50 

nr. 2 i TEU har trådt i kraft innen nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) 2019/501 

I forordning (EU) 2019/501 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 3 skal bokstav d) lyde: 

«d)  at passasjerer tas opp og slippes av i grenseregionen i Irland i forbindelse med internasjonal rutetransport og spesiell 

rutetransport mellom Irland og Nord-Irland, i en periode på seks måneder fra anvendelsesdatoen for denne forordning 

som fastsatt i artikkel 12 annet ledd.» 

2) Artikkel 4 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Tillatelsene som fortsatt er gyldige i henhold til nr. 2 i denne artikkel, kan fortsatt brukes for formålene angitt i nr. 1 i 

denne artikkel dersom de er blitt fornyet på samme vilkår, eller endret med hensyn til stoppesteder, billettpriser eller 

tidtabell og med forbehold for reglene og framgangsmåtene i artikkel 6–11 i forordning (EF) nr. 1073/2009 for en periode 

som ikke strekker seg ut over 31. juli 2020.» 
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3) Artikkel 11 nr. 1 skal lyde: 

«1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 nr. 2 skal gis Kommisjonen til og med 

31. juli 2020.» 

4) I artikkel 12 skal fjerde ledd lyde: 

«Denne forordning opphører å gjelde 31. juli 2020.» 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EU) 2019/502 

I artikkel 16 nr. 4 skal bokstav b) lyde: 

«b)  24. oktober 2020.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike i henhold til artikkel 50 

nr. 3 i TEU. 

Denne forordning får imidlertid ikke anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike i samsvar med 

artikkel 50 nr. 2 i TEU har trådt i kraft innen dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike. 

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

Utferdiget i Strasbourg 24. oktober 2019. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 D. M. SASSOLI T. TUPPURAINEN 

 President Formann 

 __________  
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